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INLEIDING

A

an het begin van het jaar 1799 kreeg Eduard van Beyma een weinig alledaags verzoek.
Bij het Friese lid van het Vertegenwoordigend Lichaam in Den Haag diende zich een
zekere Simon Schaasberg aan, die gestuurd was door de Amsterdamse uitgever

Johannes Allart. 1 In een introductiebriefje legde Allart uit dat hij momenteel de uitgave
voorbereidde van een Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche volk, geschreven door de
remonstrantse predikant Cornelis Rogge. 2 De uitgever liet weten van plan te zijn in dit werk
silhouetportretten op te nemen van alle volksvertegenwoordigers die tussen maart 1796 en augustus
1797 zitting hadden gehad in de eerste Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek. De
meeste silhouetten had hij inmiddels, ‘bijna alle naar ’t leeven geteekend’, maar dat van Van Beyma
ontbrak nog. Allart zond hem daarom de Haagse silhouettist Schaasberg en hoopte dat Van Beyma
zo goed zou willen zijn zich wanneer het uitkwam, maar wel zo spoedig mogelijk te laten
silhouetteren. 3
Vele eeuwen nadat het spel van licht en donker de mens had geïnspireerd tot het beschilderen
van rotswanden en vazen, beleefde het schaduwbeeld, zoals het silhouet in achttiende-eeuws
Nederland meestal genoemd werd, zijn absolute bloeitijd in de Westerse wereld. Silhouetten pasten
met hun scherpe contrasten en eenvoudige vormen uitstekend binnen de laat achttiende-eeuwse
neoclassicistische esthetiek, maar hun populariteit kende daarnaast ook een ‘wetenschappelijke’
oorzaak. 4 Tussen 1775 en 1778 publiceerde de Zwitserse theoloog Johann Caspar Lavater in vier
delen zijn Physiognomische Fragmente. 5 Dit werk groeide uit tot een internationale bestseller – een
Nederlandse vertaling verscheen tussen 1780 en 1783 bij Allart 6 – die van Lavater een beroemdheid
maakte. Met zijn Physiognomische Fragmente revitaliseerde de Zwitser de al in de Griekse Oudheid
beoefende fysionomie, een methode die ertoe diende het karakter van mensen te bepalen aan de

1

TL, FA Van Beyma Thoe Kingma, inv. nr. 277, brief Johannes Allart aan Eduard van Beyma, 30 januari 1799.
Cornelius Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche volk (Amsterdam 1799). Over Rogge: Simon
Vuyk, De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800)
(Amsterdam 1995) 43-49 en 58-75.
3
Simon Schaasberg (1753-1811) was een Haagse tekenleraar en silhouettist. Over hem: A. Staring, ‘De silhouette
in Nederland’, in: idem, Kunsthistorische verkenningen (Den Haag 1948) 120-31, aldaar 126. De tekenaar van de
silhouetportretten van de leden van de Nationale Vergadering was tot op heden onbekend.
4
Emma Rutherford, Silhouette. The art of the shadow (New York 2009) 36-41.
5
Johann Caspar Lavater, Physiognomische Fragmente zur beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe (4 delen,
Leipzig etc. 1775-78).
6
Johann Caspar Lavater, Over de physiognomie (4 delen, Amsterdam 1780-83). Een andere editie verscheen
omstreeks dezelfde tijd bij P. den Hengst: Verhandeling over de physiognomie of gelaatkunde (Amsterdam 1781).
2

5

hand van uiterlijke kenmerken in het algemeen en gelaatstrekken in het bijzonder. 7 Lavater wijdde
diverse hoofdstukken van zijn werk aan de interpretatie van silhouetten, omdat, zo stelde hij, de
fysionomie ‘geen meerder zeker en onwederlegbaar bewijs van haare objectieve waarheid [had] dan
de schaduwbeelden’. 8
De Zwitser bediende met zijn boekenreeks de groeiende markt van wetenschappelijk
geïnteresseerde Europese en Amerikaanse burgers, die zich thuis of in genootschappen vermaakten
met de fysionomische theorieën. Zij pasten deze toe op silhouetportretten vervaardigd door
rondreizende silhouettisten, die na de verschijning van Lavaters werk sterk in aantal toenamen. Het
silhouet was snel en eenvoudig te maken en relatief goedkoop. Aanvankelijk werden de silhouetten
op het zicht geknipt. Al snel begonnen de silhouettisten echter in te spelen op de nieuwe status van
hun product door gebruik te maken van steeds vernuftiger uitgevoerde machines die tot de
gewenste precisie moesten leiden. 9
De wetenschappelijke toepassingsmogelijkheden van het silhouet waren zeker niet onomstreden.
Volgens de bekende publicist Gerrit Paape, de auteur van het vermakelijke boekje Beknopt en
duidelijk onderwijs in het silhouëtteeren (ca. 1792), was uit ‘den bekenden arbeid van den beroemde
Lavater’ ten overvloede gebleken welk nut ‘silhouëtten of schaduwbeelden’ hadden voor de
fysionomie; nochtans merkte hij op de gelaatkunde persoonlijk te beschouwen als een ‘vrij onzekere
wetenschap’ die terecht werd gewantrouwd door degenen die zich voor het bepalen van iemands
karakter liever baseerden op ‘ondervinding’ dan op ‘vooroordelen’. 10 De mate van gelijkenis die het
silhouet kon bieden stond intussen ook voor een sceptische achttiende-eeuwer als Paape niet ter
discussie:

7

De fysionomie heeft sinds de verschijning van de Physiognomische Fragmente de interesse gewekt van diverse
achttiende-eeuwers die in dit boek figureren als leden van het Bataafse parlement. Willem Anthonie Ockerse was
al tijdens zijn studietijd een bewonderaar van Lavater, en beschouwde de fysionomie als een belangrijk onderdeel
van de door hem gepropageerde ‘karakterkunde’, een discipline die hij introduceerde in zijn omvangrijke Ontwerp
tot een algemeene characterkunde (3 delen, Utrecht 1788-90 en Amsterdam 1797). Zie ook Johanna Stouten, Willem
Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven en werk (Amsterdam etc. 1982) hoofdstuk 3. Jacob van Manen vertaalde juist
een tégen Lavaters fysionomische leer gerichte satirische roman van de Duitser Johann Karl August Musäus:
Physiognomische reizen. Vooraf gaat een physiognomisch dagboek (2 delen, Utrecht 1780).
8
Lavater, Over de physiognomie, II, 131. Vergelijk Christoph Siegrist, ‘“Letters of the divine alphabet”. Lavater’s
concept of physiognomy’, in: Ellis Shookman ed., The faces of physiognomy. Interdisciplinary approaches to Johann
Caspar Lavater (Columbia 1993) 25-37, aldaar 33; Katherine Hart, ‘Physiognomy and the art of caricature’, in:
Shookman ed., Faces of physiognomy, 126-38, aldaar 129.
9
De gebruikte apparaten waren gebaseerd op de pantograaf, een mechanische arm waarmee de schaduwomtrek
van het tekenobject verkleind op papier kon worden gebracht, of op de camera obscura, waarmee de
schaduwomtrek kon worden overgetrokken nadat deze eerst in de gewenste grootte was geprojecteerd: Staring,
‘Silhouette in Nederland’, 121-23; Rutherford, Silhouette, 36, 54-55, 113; Hart, ‘Physiognomy’, 129.
10
[Gerrit Paape], Beknopt en duidelijk onderwijs in het silhouëtteeren (Dordrecht [ca. 1792]) 3-4. Het boekje beleefde
een herdruk in 1798. Paape was zelf een enthousiast silhouettist: Gerrit Paape, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne
ballingschap (Dordrecht 1792) titelpagina. Over Paape: Peter Altena, Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken
(Nijmegen 2012).

6

‘Op de gemaklijkste wijze zich de schaduwgedaante van zijn vriend of vriendin te bezorgen; met
een opslag van het oog hen te herkennen, en, in groot of klein formaat, het zij in een lijstje of zelf in
een ring met zig te kunnen draagen, verschaft zekerlijk een zonderling genoegen’. 11

Wie met een hedendaagse blik kijkt naar de silhouetten van de leden van de Nationale Vergadering,
afgedrukt in de in 1799 verschenen Geschiedenis der Staatsregeling, smaakt een ‘zonderling genoegen’
van een geheel andere orde. Bij de eerste oogopslag intrigeren de schaduwbeelden niet omdat ze
herkenning oproepen, maar juist omdat ze afstand creëren tussen heden en verleden: het vrijwel
uitgestorven genre van de silhouetportretkunst, sinds lang overschaduwd door de fotografie, doet
mysterieus aan, duister zelfs, en versterkt de sensatie dat we te maken hebben met vervlogen tijden.
Pas in tweede instantie valt het oog werkelijk op de portretten zelf. Alleen dan dringt door hoe
vertrouwd de in profiel getekende gelaatstrekken eigenlijk aandoen.
Ook al delen we niet langer de achttiende-eeuwse overtuiging dat het silhouetportret de
nauwkeurigste en daarmee herkenbaarste afbeelding is die van een mens kan worden gegeven, de
weinig flatteuze lippen, de kromme neuzen en de onderkinnen zijn wel herkenbaar omdat ze
onmiskenbaar menselijk zijn. De schaduwbeelden doen ons daarom misschien nog wel meer dan
geschilderde portretten beseffen dat er ruim tweehonderd jaar geleden werkelijk zoiets is geweest als
een Nederlands parlement, gevormd door parlementsleden die niet slechts op papier hebben
bestaan, maar fysiek, met alle bijbehorende onvolkomenheden. Het is in deze zin dat de titel van dit
boek moet worden begrepen: in Pioniers in schaduwbeeld heb ik gepoogd de eerste lichting
Nederlandse parlementariërs tot leven te wekken in al haar menselijkheid, zonder
vooringenomenheid maar ook zonder genade. 12

11

[Paape], Beknopt en duidelijk onderwijs, 1; mijn cursivering.
Ik heb ervoor gekozen ter aanduiding van de leden van de Bataafse wetgevende vergaderingen afwisselend de
woorden ‘volksvertegenwoordiger’, ‘parlementslid’ en ‘parlementariër’ te gebruiken. De Bataven gebruikten
meestal het woord ‘representant’ en kozen in plaats daarvan af en toe voor het woord ‘vertegenwoordiger (des
volks)’. Net zo min als zij de Nationale Vergadering en haar opvolgers een ‘parlement’ noemden (zie hiervoor ook
pagina 254), gebruikten de Bataven de woorden ‘parlementslid’ en ‘parlementariër’. Mijn keuze om dit wel te doen
is enerzijds ingegeven door overwegingen van stilistische aard en vloeit anderzijds logisch voort uit het in de
volgende paragraaf uitgewerkte uitgangspunt dat de Bataafse wetgevende vergaderingen kunnen worden
beschouwd als het eerste ‘parlement’ in de hedendaagse opvatting van dit woord.

12

7

Afbeelding 1: Silhouetportretten van de leden van de Nationale Vergadering. Uit Cornelis Rogge, Geschiedenis

der Staatsregeling

8

Het eerste parlement van Nederland
Luttele maanden nadat Eduard van Beyma het verzoek had gekregen zijn schaduwbeeld te laten
optekenen, zag Cornelis Rogges Geschiedenis der Staatsregeling het licht. Het werk was bedoeld als
vervolg op het in 1796 verschenen Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde
Nederlanden. 13 Rogge had hierin de vroegste geschiedenis opgetekend van de in januari 1795
uitgebroken Bataafse Revolutie. Volgend op de patriottentijd (ca. 1780-1787) en de orangistische
restauratie (1787-1795) kan deze worden beschouwd als de derde en laatste fase van het
Nederlandse revolutietijdvak. 14 De Geschiedenis der Staatsregeling begon waar het Tafereel was
geëindigd: met de opening van de Nationale Vergadering op 1 maart 1796. 15 Het boek biedt een
wordingsgeschiedenis van de op 1 mei 1798 van kracht geworden eerste Nederlandse grondwet; de
lezer krijgt dus wat hem in de titel wordt beloofd. In zekere zin deed Rogge zichzelf met deze zeker
voor achttiende-eeuwse begrippen bondige titel echter tekort.
De Leidse historicus had zijn taak namelijk ruim opgevat en besteedde in zijn studie aandacht
aan meer dan pogingen om tot een constitutie te komen alleen. De beperking die Rogge zichzelf
had opgelegd betrof niet zozeer het onderwerp waarover hij schreef als wel de plaats van handeling
van zijn geschiedverhaal. De Geschiedenis der Staatsregeling is vrijwel geheel gebaseerd op de debatten
die tussen 1796 en 1798 hadden plaatsgevonden in het parlementsgebouw aan het Haagse
Binnenhof. Hoewel hij het zelf nooit zo zal hebben gezien, had Rogge zich met deze werkwijze
opgeworpen als de eerste parlementair historicus van Nederland.

13

Cornelius Rogge, Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden (Amsterdam 1796).
Het staat onder historici tegenwoordig nauwelijks ter discussie dat zich in Nederland gedurende de laatste twee
decennia van de achttiende eeuw een revolutie heeft voltrokken. Deze overtuiging hangt uiteraard sterk samen met
de vraag wat onder revolutie moet worden verstaan. Aan dit vraagstuk ga ik in deze studie verder voorbij. Zie
hierover de klassieke studies van Crane Brinton, The anatomy of revolution (herziene editie, New York 1965; 1ste ed.
1938); en Hannah Arendt, On revolution ([New York [1963]). Voor reflecties op de Nederlandse casus in
vergelijkend perspectief: L.H.M. Wessels, ‘Over heden en verleden in het tweede tijdvak. Historie, verlichting en
revolutie. Enkele impressies bij een beoordeling van de ideologische positie van Nederlandse patriotten’, in:
Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B. Thissen ed., 1787. De Nederlandse revolutie? (Amsterdam 1988)
218-45; Willem Frijhoff, ‘Hoe revolutionair kan revolutie zijn? Gedachten over een vergelijkende balans van de
revolutionaire mentaliteit in Frankrijk en de Lage Landen’, in: Van der Zee, Rosendaal en Thissen ed., De
Nederlandse revolutie?, 41-51; idem, ‘De triomf van burger en burgerdeugd? De Nederlandse en Franse Revoluties in
vergelijkend perspectief’, in: S.W. Couwenberg ed., Opstand der burgers. De Franse Revolutie na 200 jaar (Kampen
1988) 67-82, aldaar 72-74; Anton van de Sande en Leo Wessels, ‘De Engelse, Amerikaanse, Franse en Nederlandse
revolutie in vergelijkend perspectief’, in: Willem Frijhoff en Leo Wessels ed., Veelvormige dynamiek. Europa in het
ancien régime, 1450-1800 (Amsterdam 2006) 299-339.
15
Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 26.
14

9

Cornelis Rogge was een verdienstelijk historicus bovendien. Niet lang na het verschijnen van de
Geschiedenis der Staatsregeling onderkende de recensent van de gezaghebbende Algemeene vaderlandsche
letteroefeningen dat Rogge, schrijvend over een tijdvak dat nog maar zo kort voorbij was en dat
gekenmerkt werd door partijpolitieke twisten, er bewonderenswaardig goed in was geslaagd zijn
materiaal met de nodige distantie te behandelen. Tegelijkertijd realiseerde de recensent zich maar al
te goed dat over de eerste Bataafse jaren het laatste woord nog niet gezegd was. Met alle lof die hij
Rogge toezwaaide, liet hij ‘een gestrenger onderzoek en eene beslissende uitspraak over aan de
nakomelingschap, die de gebeurtenissen in haaren zamenhang zal vonnissen’. 16
Hoewel een ‘beslissende uitspraak’ nog niet in zicht is, lijkt dit boek me een mooie gelegenheid
voor een tussenbalans. De geschiedenis van de Bataafse Republiek (1795-1801) en het Bataafs
Gemenebest (1801-1806) vormde gedurende de afgelopen twee eeuwen misschien niet het meest
geliefde studieobject, maar zij was niettemin het onderwerp van verscheidene honderden studies.
Opvallend vaak gaat het daarbij om ‘de gebeurtenissen in haaren zamenhang’, het Bataafse tijdvak
als geheel. Op zichzelf is daar niets mis mee, maar Grote Verhalen zijn niet veel meer dan
afschriften van elkaar wanneer hun auteurs niet kunnen bouwen op het voortschrijdend inzicht van
studies met een meer toegespitst karakter. Dergelijk ‘gestrenger onderzoek’ is nog altijd beduidend
minder ruim voorhanden.
Zo is er sinds het jaar 1799 nooit meer een monografie verschenen waarin het eerste
Nederlandse parlement zo centraal stond als in Rogges Geschiedenis der Staatsregeling. 17 In een land
dat zich laat voorstaan op zijn vergadertraditie, is de geschiedenis van de vroegste parlementaire
vergadering nog amper geschreven. 18 Deze tekortkoming is niet alleen opgemerkt door historici van
het Nederlandse revolutietijdvak. ‘Helaas bestaan er tot op heden nauwelijks detailstudies naar de
politieke cultuur van de Nationale Vergadering’, verzuchtte nog maar kort geleden een historicus
van de negentiende eeuw. 19 Deze studie over de eerste Nationale Vergadering, de tweede Nationale
Vergadering en de Constituerende Vergadering moet hierin verandering brengen. De wetgevende

16

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen 40.1 (1800) 110.
Het dichtst in de buurt komt nog het essay ‘De eerste Nationale Vergadering (1 maart 1796-31 augustus 1797)’
van de negentiende-eeuwse Utrechtse historicus G.W. Vreede, dat het tweede deel vormt van diens Bijdragen tot de
geschiedenis der omwenteling, van 1795 tot 1798 (Amsterdam 1847-51). Ook bestaat er een helaas ongepubliceerd
gebleven doctoraalscriptie: Evert Jan van Himbergen, De constitutionele denkbeelden en de achtergronden van de leden der
eerste Nationale Vergadering (Universteit Utrecht 1980).
18
Symptomatisch is hier de overigens belangwekkende studie over de Nederlandse vergadertraditie van Wilbert
van Vree. Hoewel Van Vree in dit verband het belang erkent van de Nationale Vergadering, vindt hij zijn studie
niet de juiste plaats om ‘precies na te gaan, hoe de vergaderingen verliepen, in hoeverre men zich aan het
reglement hield en hoe de regels in de praktijk werden toegepast’: Van Vree, Nederland als vergaderland. Opkomst en
verbreiding van een vergaderregime (Groningen 1994) 195.
19
Martijn van der Burg, Nederland onder Franse invloed. Culturele overdracht en staatsvorming in de napoleontische tijd,
1799-1813 (Amsterdam 2009) 257n.
17

10

lichamen die tussen 1 maart 1796 en 4 mei 1798 in Den Haag vergaderden, vat ik in dit boek onder
de noemer Het eerste parlement van Nederland.
Bij de keuze voor deze titel past enige uitleg. Het woord ‘parlement’ hanteer ik in zijn
hedendaagse betekenis van een openbare vertegenwoordigende vergadering die door verkiezingen
tot stand is gekomen, en waar de leden handelen zonder bindend mandaat. Zeker de laatste jaren
groeit onder historici het besef dat de eerste Nationale Vergadering van de Bataafse Republiek
binnen de Nederlandse landsgrenzen het eerste politieke lichaam is geweest dat aan deze criteria
voldeed. 20 Dit is in lijn met de vigerende opvatting in Frankrijk, waar de revolutionaire Assemblées
uit dezelfde periode traditioneel worden beschouwd als een integraal onderdeel van de
parlementaire geschiedenis, en zeker met die in Amerika, waar een ononderbroken lijn loopt tussen
het laat achttiende-eeuwse en het hedendaagse Congress. 21
Anders dan in Frankrijk en de Verenigde Staten valt binnen de Nederlandse context op dit punt
nog wel enig zendingswerk te verrichten. Het standaardhandboek voor de staatsrechtelijke
geschiedenis van het Nederlandse parlement mag hier dienen als illustratie. De eerste editie van Het
Nederlandse parlement verscheen in 1958, in 1991 werd het volledig herzien, en in 2010 beleefde het
zijn elfde druk. 22 Met alle kleine en grote herzieningen die het boek in ruim een halve eeuw heeft
ondergaan, is het op één punt ongewijzigd gebleven: op geen enkele plaats in Het Nederlandse
parlement wordt duidelijk dat Nederland vóór het jaar 1814 een parlement heeft gekend.
De verklaring hiervoor – van een rechtvaardiging kan niet worden gesproken – vernemen we in
een voetnoot in de inleiding: ‘De periode 1795-1814 blijft hier verder buiten beschouwing.’ 23 De
auteurs laten de parlementaire geschiedenis van Nederland beginnen met de Staten-Generaal van
het Koninkrijk der Nederlanden. Dit is een keuze waarvoor vanuit het oogpunt van de beoogde
doelgroep van het handboek nog wel enig begrip valt op te brengen, al was het fijn geweest als de
nietsvermoedende lezer op zijn minst was gewezen op het bestaan van een Bataafs parlement.
Werkelijk problematisch wordt het wanneer de auteurs van Het Nederlandse parlement allerlei

20

Zie onder meer N.C.F. van Sas, ‘De representatieve fictie. Politieke vertegenwoordiging tussen oude orde en
moderniteit’, BMGN 120.3 (2005) 397-407; Remieg Aerts, ‘Op gepaste afstand. De plaats van het parlement in de
natievorming van de negentiende eeuw’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 9 (2007) De moeizame worsteling met de
nationale identiteit, 25-41, aldaar 25-26; Henk te Velde, ‘Le parlement néerlandais’, Parlement[s] 1.3 (2005) 6-17,
aldaar 9; idem, ‘Het feest van de democratie in Nederland. De traditie van parlementaire vertegenwoordiging’,
Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 10 (2008) Het feest van de democratie. Rituelen, symbolen en tradities, 11-25, aldaar
14.
21
Zie bijvoorbeeld Jean Garrigues ed., Histoire du parlement de 1789 à nos jours (Parijs 2007); Joel H. Silbey ed., The
Congress of the United States, 1789-1989 (10 delen, Brooklyn 1991).
22
P.P.T. Bovend’Eert en H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse parlement (Deventer 2010). Het gaat om een geheel
herziene versie van E. van Raalte, Het Nederlandse parlement (Den Haag 1958).
23
Bovend’Eert en Kummeling, Nederlandse parlement, 6n.
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primeurs toeschrijven aan de eerste jaren van de monarchie. De wonderbaarlijkheid van de
volgende passage rechtvaardigt een wat langer citaat:
‘Ook voor de leden van de Staten-Generaal gold, dat hun positie in 1814 drastisch
veranderde. Het grondwettelijk verbod van last bracht deze verandering tot uitdrukking. Het
daaruit afgeleide, zogeheten vrije mandaat diende te waarborgen dat leden van de StatenGeneraal niet bijzondere belangen van individuen of groepen vertegenwoordigden maar het
algemene, nationale belang behartigden. In zoverre vonden de moderne staatkundige
opvattingen over de onafhankelijke positie van parlementsleden, zoals in het Verenigd
Koninkrijk in de 18e eeuw ontwikkeld door onder andere Edmund Burke, ook in Nederland
ingang aan het begin van de negentiende eeuw.’ 24
De opvatting dat parlementsleden zich onafhankelijk dienden op te stellen, een van de definiërende
kenmerken van het moderne parlement, vond in Nederland zeker niet pas aan het begin van de
negentiende eeuw ingang, en evenmin onder invloed van de representatietheorie van Edmund
Burke. 25 Zoals we in deze studie zullen zien, werd in de patriotse jaren tachtig reeds voorzichtig in
de richting van deze opvatting gewezen, en groeide zij vanaf 1789, onder invloed van de
parlementaire praktijk van revolutionair Frankrijk, uit tot de heersende overtuiging onder de
Bataven

die

in

1795

de

macht

in

de

Republiek

overnamen.

Het

parlementaire

onafhankelijkheidsideaal lag direct ten grondslag aan de provisionele provinciale vergaderingen die
aan het begin van de Bataafse omwenteling de Statenvergaderingen vervingen. In het debat over de
vorm die de vervolgens op te richten Nationale Vergadering moest aannemen, stond het vrije
mandaat zelfs al niet meer serieus ter discussie.
In het zogeheten Reglement, een semiconstitutioneel document op basis waarvan het eerste
parlement van Nederland zou functioneren, werd tot uitdrukking gebracht dat de leden van de
Nationale Vergadering geacht werden niet als afgevaardigden van de gewesten, maar als
vertegenwoordigers van het hele Bataafse volk zitting te hebben. Bij stemmingen behoorden zij
‘zonder eenige ruggespraak’ de gemeenschappelijke belangen van de hele republiek te dienen. 26 Het
24

Ibidem, 7-8. De auteurs verwijzen de lezer verder naar een studie van René Kleijkers. Dit is opmerkelijk, want
Kleijkers erkent op zijn beurt wel dat artikel 76 van het Reglement voor de Bataafse Nationale Vergadering (zie noot
26 hieronder) moet worden gezien als ‘voorloper en historische basis’ voor de artikelen 50 (‘De Staten-Generaal
vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk’) en 67 lid 3 (‘De leden stemmen zonder last) van de huidige
grondwet: Kleijkers, Stemmen zonder last. De functie van het vrije mandaat in het hedendaagse staatsrecht (Maastricht
1993) 101.
25
Zie over deze theorie: Hanna Fenichel Pitkin, The concept of representation (Berkeley etc. 1967) hoofdstuk 8.
26
‘Reglement, volgens het welk eene algemeene Nationale Vergadering door het volk van Nederland zal worden
byeen geroepen en werkzaam zyn’, in: G.W. Bannier ed.,, Grondwetten van Nederland. Teksten der achtereenvolgende
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zou mooi zijn als deze studie ertoe kan bijdragen dat deze mijlpaal in de staatkundige geschiedenis
van Nederland voortaan niet meer twee decennia te laat in de tijd wordt geplaatst.
In het licht van de keuze om te spreken over het eerste parlement van Nederland wil ik ook wijzen
op een lange historiografische traditie waarin het revolutietijdperk minder sterk wordt opgevat als
een breuk en de nadruk juist wordt gelegd op de continuïteiten tussen adviserende en wetgevende
vergaderingen van de Middeleeuwen tot het heden. 27 Het is zeker dat deze traditie in elk geval meer
recht doet aan de Britse situatie, waar het Parliament een veel geleidelijker ontwikkeling doormaakte
dan de vergaderingen in de rest van de Westerse wereld. 28 Ook voor landen waar wel heel duidelijk
sprake is geweest van een revolutionair breukvlak heeft deze benadering echter haar verdiensten.
Het voornaamste voorbeeld van een Nederlandse studie waarin de longue durée als uitgangspunt is
genomen, is het bijna een halve eeuw oude maar nog altijd relevante overzichtswerk 500 jaren StatenGeneraal in de Nederlanden. Van Statenvergadering tot volksvertegenwoordiging. 29 Door de Staten-Generaal
voor te stellen als een institutie met een eeuwenoude geschiedenis aanvaardden de initiatiefnemers
van deze bundel een vroeg negentiende-eeuwse ‘invented tradition’. 30 Zij suggereerden namelijk dat
sprake zou zijn van een sterke verwantschap tussen de wetgevende vergadering van het Koninkrijk

staatsregelingen en grondwetten sedert 1795, met verschillende andere staatsstukken, historische toelichtingen en eenige tabellen
(Zwolle 1937) bijlage B, 17-35, artikel 76. Zoals ik in hoofdstuk 2 laat zien, kwam de passage waar het hier om gaat
voor het eerst voor in een eerdere concept-versie van dit reglement, dat in de Staten-Generaal werd gepresenteerd
op 14 oktober 1795.
27
Zie bijvoorbeeld A. Marongiu, Medieval parliaments. A comparative study (Londen 1968); A.R. Myers, Parliaments
and estates in Europe to 1789 (Londen 1975); M.A.R. Graves, The parliaments of Early Modern Europe (Harlow etc.
2001); Tim Neu, Michael Sikora en Thomas Weller ed., Zelebrieren und verhandeln. Zur praxis ständischer Institutionen
im Frühneuzeitlichen Europa (Münster 2009). Een spilfunctie binnen deze traditie heeft sinds lange tijd de
International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions (ICHRPI), die
schatplichtig is aan het werk van de Duitse historicus Otto Hintze. Zie met name diens ‘Typologie der ständischen
Verfassungen des Abendlandes’, Historische Zeitschrift 141 (1930) 229-48 en idem, ‘Weltgeschichtliche
Bedingungen der Repräsentativverfassung’, Historische Zeitschrift 143 (1931) 1-47. Onder verantwoordelijkheid van
het ICHRPI verschijnt het tijdschrift Parliaments, Estates & Representation (PER), waarin recentelijk steeds meer
aandacht uitgaat naar de politiek-culturele benadering die ook in deze studie centraal staat. Zie bijvoorbeeld Erie
Tanja, ‘Good politics. Views of Dutch MP’s on parliament and parliamentary culture, 1866-1940’, PER 28.1
(2008) 121-35; Ida Nijenhuis e.a., ‘Representation and governance in the Netherlands, 1250-1983. Materials for a
comprehensive history of politics’, PER 29.1 (2009) 3-15; Jörg Feuchter en Johannes Helmrath, ‘Oratory and
representation of political assemblies, 1300-1600, PER 29.1 (2009) 53-66.
28
Zie voor de ontwikkeling van het Britse parlement de talloze publicaties van het langlopende onderzoeksproject
The History of Parliament, en verder bijvoorbeeld J.R. Maddicott, The origins of the English Parliament, 924-1327
(Oxford 2010); Chris R. Kyle en Jason Peacey ed., Parliament at work. Parliamentary committees, political power and
public access in Early Modern England (Woodbridge 2002); John Cannon, Parliamentary reform, 1640-1832
(Cambridge 1973); Eric J. Evans, Parliamentary reform in Britain, c. 1770-1918 (Harlow etc. 2000).
29
S.J. Fockema Andreae en H. Hardenberg ed., 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden (Assen 1964).
30
Zie voor het concept ‘invented tradition’: Eric Hobsbawm en Terence Ranger ed., The invention of tradition
(Cambridge 1983).
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der Nederlanden en het centrale overheidsorgaan van de Republiek, terwijl het in werkelijkheid
ging om twee volkomen verschillende instituties. 31
Tegelijkertijd namen de redacteuren wel een hoofdstuk op met de titel ‘Bataafse parlementen en
Napoleon’. Impliciet gaven zij er zo blijk van zich te realiseren hoe problematisch het is om de
geschiedenis van de Nederlandse volksvertegenwoordiging, want daarover handelt de bundel in
feite, te vatten onder de noemer Staten-Generaal. 32 Ook binnen een ruime opvatting van het
onderzoeksobject van parlementaire geschiedschrijving valt het niet te ontkennen dat er twee korte
periodes zijn geweest die in de ontwikkeling van de Bourgondische Statenvergadering naar het
huidige parlement gekenmerkt worden door grote vernieuwingen: het tijdvak na de invoering van
de grondwet van 1848 en het Bataafse tijdvak, waarin weliswaar geen Staten-Generaal bestond,
maar wel een parlement. 33
Waar relevant zal ik oog hebben voor continuïteiten tussen de Bataafse parlementaire praktijk en
de vergadertradities van de oude Republiek – zo noem ik in het vervolg van deze studie het
Nederlandse ancien régime – die er wel degelijk in verschillende opzichten zijn geweest. Door in dit
proefschrift te spreken over het eerste parlement van Nederland leg ik niettemin sterk de nadruk op
het voor Nederland revolutionaire karakter van een door verkiezingen tot stand gekomen en in het
openbaar vergaderend nationaal parlement, dat handelde zonder last en ruggespraak.

Bronnen
‘Nimmer zag Nederland zoo veel wijsheid onder één dak verzameld!’ Weinig citaten uit de Bataafse
tijd zijn zo vaak door historici aangehaald als deze verwijzing naar de samenstelling van de eerste
Nationale Vergadering. ‘Er is gezegd, ja herhaald’, schreef de letterkundige (en oud-Tweede
Kamerlid) Jacob van Lennep al in 1861, ‘dat er nimmer zoo veel wijsheid onder een dak is
gevonden als in de Eerste Nationale Vergadering.’ 34 Het bleek voor hem noch voor historici na hem

31

Vergelijk in deze zin ook Van Sas, ‘Representatieve fictie’, 397-99.
H. Hardenberg, ‘Bataafse parlementen en Napoleon (1795-1813)’, in: idem en Fockema Andreae ed., 500 jaren
Staten-Generaal, 142-69. Het recente BMGN-themanummer Parlementen in de Nederlanden laat de Nederlandse
parlementaire geschiedenis eveneens beginnen in de Middeleeuwen, maar doet dit, zoals Henk te Velde in de
inleiding opmerkt, door niet de Staten-Generaal, maar het fenomeen van politieke vertegenwoordiging als
uitgangspunt te nemen: Henk te Velde, ‘Parlementen in de Nederlanden’, BMGN 120.3 (2005) 333-37, aldaar
335.
33
Zie voor de jaren na 1848: Jouke Turpijn, Mannen van gezag. De uitvinding van de Tweede Kamer, 1848-1888
(Amsterdam 2008).
34
J. van Lennep, Het leven van mr. Cornelis van Lennep en mr. David Jacob van Lennep, beschreven en toegelicht uit hunne
gedichten en andere oorspronkelijke bescheiden, en in verband met hunnen tijd beschouwd (4 delen, Amsterdam 1861-62) II,
242-243.
32
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reden om het citaat dan maar eens niet te gebruiken. ‘“Nimmer zag Nederland zoo veel wijsheid
onder één dak verzameld”, juichte een opgewonden tijdgenoot’, schreef de laat negentiende-eeuwse
historicus Theodoor Jorissen. 35 ‘Zoo was de vergadering, waarvan in die dagen getuigd werd:
“Nimmer zag Nederland zooveel wijsheid onder één dak vereenigd”’, maakte de vroeg twintigsteeeuwse historicus P.J. Blok ervan. 36 ‘“Nimmer is zoveel wijsheid onder één dak vergaderd geweest”,
zei een tijdgenoot.’ Zo luidde het enkele decennia later bij Pieter Geyl. 37
Geyl citeerde niet de door hem ten tonele gevoerde ‘tijdgenoot’ maar zijn negentiende-eeuwse
collega C.L. Vitringa. 38 Deze had zich op zijn beurt gebaseerd op De staatsomwenteling van 1795 in
haren aart, loop en gevolgen beschouwd van Jean Appelius. 39 Dit historische essay uit 1801, dat samen
met Rogges Geschiedenis der Staatsregeling behoort tot het beste wat in de Bataafse tijd aan
contemporaine geschiedschrijving is verschenen, wordt door alle latere historici geïdentificeerd als
bron voor het citaat. Zo vinden we bijvoorbeeld in de in 1989 uitgekomen vertaling van Simon
Schama’s bloemrijke standaardwerk over het Nederlandse revolutietijdvak: de ‘wrange toon [van de
debatten] stond in scherp contrast tot de verheven strijkages van de inauguratie [van de Nationale
Vergadering], die Appelius hadden verleid tot de opmerking “Nimmer zag Nederland zoo veel
wijsheid onder één dak verzameld”’. 40
Schama verwijst hier naar het werk van Appelius, maar heeft die verwijzing vermoedelijk zonder
te controleren overgeschreven van een van zijn voorgangers. Wanneer hij Appelius er werkelijk bij
had gepakt, had hij gezien dat deze de opmerking op zijn beurt citeerde, maar daar wel aan
toevoegde dat de niet bij naam genoemde auteur bij wie het citaat vandaan kwam ‘geen blinde
toejuicher’ was van de Nationale Vergadering. Dit is nogal een understatement, aangezien Appelius
verwees naar een pamflet uit 1801 van de federalist Gerhard Dumbar, die zoals nog duidelijk zal
worden moet worden beschouwd als een van de hardnekkigste tegenstanders van de Nationale
Vergadering. Iets ruimer genomen luidt bij Dumbar het bedoelde citaat:

35

Th. Jorissen, ‘Fransche tijd’, in: idem ed., Historische bladen (Haarlem 1889; 1ste ed. 1883) 335-425, aldaar 343.
Overigens plaatste Jorissen deze opmerking binnen een verder uiterst negatieve waardering van het Bataafse
tijdvak.
36
P.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandse volk (4 delen, Leiden 1923-26; 1ste ed. 1892-1908) IV, 29.
37
Pieter Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse Stam (6 delen, Amsterdam 1961-62; 1ste ed. 1930-37) VI, 1607-8.
38
C.L. Vitringa, Staatkundige geschiedenis der Bataafsche Republiek (3 delen, 1858-64) I, 2.
39
[Jean Henri Appelius], De staatsomwenteling van 1795 in haren aart, loop, en gevolgen beschouwd (Leiden 1801) 43.
Over Appelius: J. van der Poel, Ter ere van mr. Jean Henri Appelius, 1767-1828 (Deventer etc. [1954]).
40
Simon Schama, Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813, Ger Groot vert.
(Amsterdam 1989). In het vervolg van deze studie zal worden verwezen naar het Engelstalige origineel: Patriots and
liberators. Revolution in the Netherlands, 1780-1813 (New York etc. 1977). Zie over dit werk N.C.F. van Sas, ‘Simon
Schama. Exponent van een nieuwe orthodoxie?’, Kleio 19 (1978) 276-283.

15

‘Wat was het gebouw, welk men eindelijk tot stand bracht? Een Nationale Vergadering, op het
voorbeeld van de Fransche Republiek, waar eene diergelijke Vergadering niets had voortgebracht
dan eene constitutie, die nauwelijks in werking was, toen zij met geweld werd verbroken; […] eene
Nationale Vergadering, welker leden meer talenten bijeen brachten, dan immer dit land onder hetzelfde
dak verzameld aanschouwd had, of waarschijnlijk ook dus verzameld aanschouwen zal; en welke
egter (gelijk elk, die den aart van zulke vergaderingen kende, voorzag) eene constitutie den Volke
aanbood, die […] door hare eigen makers, van welke partij ook, werd veracht.’ 41

Ik zal de laatste zijn om te bestrijden dat de eerste Nationale Vergadering kon beschikken over
leden met uitzonderlijk veel talent. Het gaat echter niet op dit in een historische studie te illustreren
met een citaat dat niet afkomstig was van een extatische tijdgenoot, maar deel uitmaakte van een
drie jaar na dato geschreven kritiek.
Uiteraard gaat het mij hier niet om dit specifieke citaat, maar om het inzichtelijk maken van een
bredere problematiek. Weinig lijkt gratuiter dan de opmerking dat een gewetensvolle omgang met
het bronnenmateriaal de basis moet vormen voor iedere historische studie, maar het is een punt dat
voor de geschiedschrijving over de Bataafse Republiek helaas nog altijd dient te worden gemaakt.
Een belangrijk deel van de standaardliteratuur is het werk van historici met een nogal essayistische
manier van schrijven, die hun beweringen liever niet dan wel met voetnoten verantwoordden. 42
Nog altijd worden dergelijke ongefundeerde beweringen te gemakkelijk overgenomen, waardoor
storende fouten keer op keer worden herhaald, soms met grote interpretatieve gevolgen. Tot ver in
de twintigste eeuw duikt in studies op dat de eerste Nationale Vergadering formeel 124 leden telde,
terwijl tamelijk eenvoudig valt vast te stellen dat dit getal 126 moet zijn. 43
Het verwijt niet voldoende affiniteit te hebben met het bronnenmateriaal treft zeker niet alle
historici van het Bataafse tijdvak. De vroeg twintigste-eeuwse historicus Herman Colenbrander heeft
41

[Gerhard Dumbar], Betoog, dat eene onverdeelde regeeringsvorm, in een gemeene-best, uit haren eigen aart, onbestendig en
voor de vrijheid van den staat gevaarlijk zijn moet (Amsterdam etc. [1801]; Knuttel 23130) 2-3; mijn cursivering.
42
Dit gaat op voor de meeste negentiende-eeuwse historici en voor het handboek van Pieter Geyl. Voetnoten zijn
ook schaars in de overigens zeer waardevolle inleidingen van de hieronder te bespreken bronnenuitgaven van
Herman Colenbrander en Leonard de Gou, die het bijgevoegde bronnenmateriaal beschouwden als
verantwoording van hun tekst. Iets beter geannoteerd maar notoir onzorgvuldig is het hierboven genoemde
standaardwerk van Simon Schama, waarnaar nog altijd veel wordt verwezen. Zie hierover Schama’s vertaler Ger
Groot: ‘noot van de vertaler’, NRC Handelsblad, 28 januari 1989, Boeken, 1.
43
Zie onder meer Vitringa, Staatkundige geschiedenis, I, 1; Jorissen, ‘Fransche tijd’, 343; H.H. Zwager, De motivering
van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie (Groningen 1958) 160; C.H.E. de Wit, De strijd tussen
aristocratie en democratie in Nederland, 1780-1848. Kritisch onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een
periode (Heerlen 1965) 368; H. Boels, Binnenlandse zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse
tijd, 1795-1806. Een reconstructie (Den Haag 1993) 93. Deze misvatting lijkt haar oorsprong te vinden bij Cornelis
Rogge, die tot het getal 124 komt door de vergissing dat in de vergadering drie leden uit Zeeland zitting zouden
hebben, terwijl dit er in werkelijkheid vijf waren: Tafereel, 624. Vergelijk hiermee Naamlyst van de representanten en
derzelver plaatsvervangers voor de Nationale Vergadering, inhoudende derzelver benoeming, beneevens de veranderingen daar in
voorgevallen, en de opgaaf der effective woonplaatsen (z.p. [1796]).
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in de aan de Bataafse tijd gewijde delen van zijn reeks bronnenpublicaties een imposante
hoeveelheid bronnen bij elkaar gebracht. 44 Zijn Gedenkstukken bevatten vooral correspondenties uit
de periode zelf, maar ook enkele belangrijke latere getuigenissen. 45 Indrukwekkend is ook het
oeuvre van een andere grote bronnenontsluiter van de twintigste eeuw, de rechtshistoricus Leonard
de Gou. In de jaren zeventig, tachtig en negentig van de twintigste eeuw publiceerde De Gou een
monumentale serie bronnen die betrekking hadden op de genese van de vele grondwetten en
grondwetsontwerpen uit de Bataafse tijd. 46 Naast de ontsluiting van de door Colenbrander
genegeerde

constitutionele

debatten

in

het

parlement

en

de

daartoe

behorende

constitutiecommissies, deed hij Colenbranders werk nog eens dunnetjes over, en ging daarin zo ver
dat hij bij iedere eerder door Colenbrander gepubliceerde brief in voetnoten aangaf welke
transcriptiefouten deze had gemaakt. Dergelijke kinderachtigheden daargelaten verdient De Gou al
het mogelijke krediet voor het door hem verrichte monnikenwerk.
Nauwgezetheid in het gebruik en de verantwoording van de bronnen is een belangrijk streven
geweest bij de totstandkoming van deze studie. Van de reeksen van Colenbrander en De Gou heb
ik dankbaar gebruik gemaakt, net als van andere gepubliceerde bronnen. 47 Het eerste parlement van
Nederland is uiteraard niet alleen gebaseerd op gepubliceerd archiefmateriaal, maar ook op eigen
archiefonderzoek. De gebruikelijke begrenzingen in tijd en ruimte en de beschikbaarheid van
andersoortige bronnen hebben mij doen besluiten hierbij uiterst selectief te werk te gaan. Ik heb
mij grotendeels beperkt tot de bestudering van een aantal relevante ambtelijke bronnen in het
44

Overigens moet ik erop wijzen dat ook Colenbrander 124 leden telde: H.T. Colenbrander, De Bataafsche
Republiek (Amsterdam 1908) 86 en 88.
45
H.T. Colenbrander ed., Gedenkstukken der algemene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 (10 delen, Den
Haag 1905-22). Relevant zijn hier de eerste drie delen: Nederland en de Revolutie 1789-1795; Vestiging van de
eenheidsstaat 1795-1798; Uitvoerend bewind – Engelsch-Russische inval – Amiens 1798-1801. Colenbranders proefschrift
had de patriottentijd als onderwerp: De patriottentijd. Hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden (3 delen, Den Haag
1897-99). Over Colenbrander onder meer K. Kooijmans en J.P. de Valk, ‘“Eene dienende onderneming”. De
Rijks-commissie voor Vaderlandse Geschiedenis en haar Bureau, 1902-1968’, in: K. Kooijmans e.a. ed., Bron en
publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van
het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (Den Haag 1985) 203-71, aldaar 207-33; P.B.M. Blaas, ‘De
patriottenbeweging als epiloog. Rond Colenbranders Patriottentijd’, in: Van der Zee, Rosendaal en Thissen ed.,
Nederlandse Revolutie?, 9-26.
46
L. de Gou ed., Het Plan van Constitutie. Chronologische bewerking van het archief van de eerste constitutiecommissie
ingesteld bij decreet van de Nationale Vergadering van 15 maart 1796 (Den Haag 1975); idem ed., Het Ontwerp van
Constitutie. De behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering (3 delen, Den Haag 1983-85); idem
ed., De Staatsregeling van 1798. Bronnen voor de totstandkoming (2 delen, Den Haag 1988-90); idem ed., De
Staatsregeling van 1801. Bronnen voor de totstandkoming (Den Haag 1995); idem ed., De Staatsregeling van 1805 en de
Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming (Den Haag 1997). De Gou reflecteert op de door hem verrichte
arbeid in ‘De geschiedenis van een bronnenpublicatie. Aanleiding tot en kort begrip van een onderzoek naar onze
grondwetgeving 1795-1806’, in: Grondwetgeving 1795-1806. Voordrachten gehouden bij de presentatie van ‘De
Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming’ op 27 maart 1997 te Haarlem
(Haarlem 1997) 13-49.
47
Veel van de door Colenbrander en De Gou gepubliceerde bronnen heb ik ook zelf onder ogen gehad, maar
omwille van de toegankelijkheid heb ik er in die gevallen voor gekozen toch naar de bronnenboeken te verwijzen.
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Nationaal Archief in Den Haag, vooral te vinden in het archief Wetgevende Colleges, en een
zoektocht in de persoonlijke archieven van parlementsleden en tijdgenoten die nauw bij het
parlement betrokken waren.
Ik heb mij in dit onderzoek ook gericht op pamfletten en politieke periodieken. Bij het maken
van een eerste selectie ben ik uitgegaan van drie criteria. In de eerste plaats heb ik gekeken naar
geschriften waarvan de auteurs op enig moment tijdens de onderzochte periode zelf zitting hadden
in het parlement. In de tweede plaats gaat het om geschriften waarvan de auteurs goed op de hoogte
waren van wat er in het parlement gebeurde, en in de derde plaats om geschriften die door de
parlementsleden werden gelezen.
Met afstand de belangrijkste bron voor dit onderzoek was het zogenoemde Dagverhaal. 48 Deze
contemporaine handelingen van de zittingen van het parlement verschenen dagelijks in druk en
konden door het hele land voor anderhalve stuiver per aflevering worden gekocht en in sociëteiten
en koffiehuizen worden gelezen. Tussen de zittingen en de publicatie van hun verslaglegging
bestond een vertraging van enkele dagen, die kon oplopen wanneer de zittingen langer duurden en
meer avondzittingen werden ingelast. De publicatie van het Dagverhaal was een particuliere
onderneming, waarvoor uitgever Swart en Compagnie en drukker Van Schelle en Compagnie een

48

Het Dagverhaal verscheen tussen 1796 en 1801 in twee reeksen van respectievelijk 9 en 14 delen. De eerste reeks
(Den Haag 1796-1798) is verschenen onder de titels Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering
representeerende het Volk van Nederland (deel I t/m VI); Dagverhaal der handelingen van de tweede Nationaale Vergadering
(deel 7 en 8); Dagverhaal der handelingen van de Nationaale en Constitueerende Vergadering representeerende het Bataafsche
volk (deel 9). De tweede reeks (Den Haag 1798-1801) is verschenen onder de titels Dagverhaal der handelingen van het
Vertegenwoordigend en Intermediair Wetgevend Lichaam des Bataafschen Volks (deel I); Dagverhaal der handelingen van het
Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks (deel 2 t/m 13); Dagverhaal der handelingen des Wetgevenden Lichaams
van het Bataafsch Gemeenebest (deel XIV). Een beknopt thematisch ‘Overzicht der Handelingen’ is opgenomen in
Vreede, Bijdragen, II, 72-103. Andere pogingen die zijn ondernomen om het Dagverhaal te indexeren worden
besproken in A.M.M.M. van Zeijl, Toegang tot het Dagverhaal van de Nationale Vergadering (Amsterdam 1979).

18

vergunning hadden.

49

De ‘dagbladschrijvers’ of ‘logographisten’ hadden een eigen plaats in de

vergaderzaal. 50
Het Dagverhaal was opgezet naar het voorbeeld van vergelijkbare Franse periodieken, maar
overtrof deze in het streven een zo volledig en getrouw mogelijke weergave te geven van alle stukken
die tijdens de zittingen werden gelezen en alles wat verder werd gezegd. 51 In een prospectus, die
verscheen voorafgaande aan de op 7 maart 1796 gedagtekende eerste aflevering, nodigde de uitgever
alle parlementsleden uit tot het verstrekken van kopieën van de uitgeschreven teksten van al hun
redevoeringen, een verzoek dat in persoonlijke aanschrijvingen werd herhaald. 52 Aan dit verzoek
werd doorgaans gehoor gegeven, al kwam het ook voor dat leden uit het hoofd spraken. Er
bestonden soms discrepanties tussen de teksten die bij het Dagverhaal werden ingeleverd en de redes
zoals ze letterlijk werden uitgesproken. 53 Dit probleem heb ik zo veel mogelijk proberen te
ondervangen door in de analyse van debatten de voorkeur te geven aan bijdragen waarop door
anderen werd gereageerd.
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Achter Swart en Compagnie ging de Leidenaar Arend Bernard Swart schuil, die samen met Joost Vrijdag en
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ballingschap opgericht door de in 1792 overleden Pieter van Schelle. Ook toen waren Vrijdag en Swart reeds bij de
onderneming betrokken, net als Hendrik Fijnjes broer Wybo, in de patriottentijd de schrijver/drukker van de in
Delft verschijnende Hollandsche historische courant; Wybo Fijnje zal later in dit boek nog figureren als politicus. In
juli 1798 werd Van Schelle en Compagnie overgenomen door J.J. Stuerman, voormalig corrector bij Van Schelle,
en ging de onderneming verder onder diens naam: Politieke blixem, nr. 41 (1798) 323-24; Willem Hendrik Teding
van Berkhout, Dagboek van een patriot. Journaal van Willem Hendrik Teding van Berkhout, L. de Gou ed. (Den Haag
1982) 39-40; Chr. Kroes-Ligtenberg, Dr. Wybo Fijnje (1750-1809). Belevenissen van een journalist in de patriottentijd
(Assen 1957) passim; J.J.M. Baartmans, Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van NoordNederlandse patriotten in de Oostenrijkse Nederlanden, 1787-1792 (Nijmegen 2001) 138; André Hanou, ‘De
Duinkerksche historische courant (1791-1792)’, in: Pieter van Wissing ed., Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en
1800 (Nijmegen 2008) 183-97; Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 79, 628.
50
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l’Assemblée Nationale ou journal logographique (4 delen, Parijs 1791). De eerste redacteur van het Dagverhaal was de
jonge Leidse classicus Jan ten Brink, die de functie echter maar een paar maanden bekleedde. Latere redacteuren
waren onder meer Jan Heuvelman, eerder secretaris van de Provisionele Representanten van het Volk van
Holland, en J.A. Hemminga, die het ambt bekleedde tot hij in februari 1798 werd aangesteld als klerk van de
Constituerende Vergadering: Dagverhaal I, nr. 62, 496; Dagverhaal VIII, nr. 839 (zitting 13 februari 1798) 588; De
politieke blixem, nr. 16 (1797) 127; nr. 25 (1797) 193; nr. 36 (1798) 287.
51
Dagverhaal I, nr. 1, 1. De uitgever verwees expliciet naar twee van de bekendste titels, de Gazette Nationale ou
moniteur universel (Parijs 1789-1810) en de courant die onder diverse titels is verschenen, maar tegenwoordig vooral
bekend is als Journal des hommes libres des tous les pays (Parijs 1792-1800). Zie over deze Franse periodieken onder
meer Max Fajn, The Journal des hommes libres des tous les pays (Den Haag etc. 1975); Jeremy D. Popkin, Revolutionary
News. The Press in France, 1789-1799 (Durham etc. 1990) 108-11. Eerder dan in Frankrijk was men in GrootBrittannië en Ierland reeds begonnen met het publiceren van parlementaire debatten, zij het daar voorlopig
beknopter van aard: The parliamentary register. Or, history of the proceedings and debates of the House of Commons […]
(Londen 1775-80 en 1780-96); The parliamentary register. Or, history of the proceedings and debates of the House of
Commons of Ireland ([Dublin] 1784-95).
52
Dagverhaal I, nr. 1, 1; Teding van Berkhout, Dagboek, 39-40.
53
Zie [Jacobus Scheltema ed.], Republikeinsche courant, nr. 64 (1797) 273.
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De uitgever schreef in de prospectus verder dat ‘onpartijdigheid, spoed, nauwkeurige uitvoering
en waarheid’ zijn ‘bestendige gezelinnen’ zouden zijn, en sprak de bereidheid uit onverhoopte
dwalingen recht te zetten. 54 Het was onvermijdelijk dat er fouten werden gemaakt bij de
vervaardiging van het Dagverhaal, dat gemeten naar de mogelijkheden van de tijd moet worden
gezien als een duizelingwekkende journalistieke onderneming. Tijdens de eerste Nationale
Vergadering, de termijn waar wat betreft de gebruikmaking van het Dagverhaal het zwaartepunt van
deze studie ligt, lijkt de kwaliteit het hoogst te zijn geweest. Vanaf de tweede Nationale Vergadering
begonnen in politieke periodieken klachten te verschijnen over de tanende zorgvuldigheid: ‘Burgers
eigenaars van het Dagblad! Zorgt toch in Godsnaam, dat gij betere redacteuren krijgt, want het kan
er waarachtig niet langer door, zo slordig als uwe logographisten het thans maken!’, viel op 23 april
1798 te lezen in het weekblad De politieke blixem. 55
De kolommen van het Dagverhaal zijn voor het grootste deel gevuld met redevoeringen en
rapporten, maar ook de debatten die tijdens de zittingen plaatsvonden worden weergegeven.
Werkend in een tijdvak waarin de stenografie nog in haar kinderschoenen stond, vormde dit voor
de schrijvers de grootste uitdaging. Hun arbeid werd niet alleen bemoeilijkt door de slechte
akoestiek van de vergaderzaal, een probleem waar ook de opstellers van de parlementaire
handelingen van de Tweede Kamer mee te maken zouden krijgen, maar ook door het feit dat de
debatten nogal eens ontaardden in woest geschreeuw, een verschijnsel dat later een zeldzaamheid
zou worden. 56 Wanneer een zitting uit de hand liep, lieten ook de aan een beperkt aantal
toeschouwers plaats biedende publieke tribunes zich niet onbetuigd:
De Burger Verster had nog niet, of naauwlijks uitgesprooken, toen hem reeds verscheiden leden
invielen, en er een groote verwarring in de vergadering ontstond. Van Hooff liet zich vooral
hooren; doch de stemmen van andere leden, die zich daar onder mengden, en het handgeklap,
zoo van zommige leden der vergadering, als van de tribunes, veroorzaakten, dat hij niet verstaan
kon worden. Ondertusschen, volgens het geen hij naderhand aan ons opgegeven heeft, heeft hij
in substantie het volgende gezegd. 57

Wat voor dit soort momenten in versterkte mate gold, ging onder normale omstandigheden nog
altijd ten dele op. De schrijvers van het Dagverhaal moesten soms kiezen wie van de verschillende
54

Dagverhaal I, nr. 1, 1.
De politieke blixem, nr. 46 (1798) 368. Vergelijk ook nr. 43 (1798) 339-40.
56
Erie Tanja, Goede politiek. De parlementaire cultuur van de Tweede Kamer, 1866-1940 (Amsterdam 2010) 143-45. Zie
over het verdwijnen van de ‘passie’ uit de Nederlandse (parlementaire) politiek ook N.C.F. van Sas, ‘Politiek als
passie’, in: Marita Mathijsen ed., Hartstocht in contrapunt (Amsterdam 2002) 52-63.
57
Dagverhaal III, nr. 204 (zitting 29 september 1796) 278.
55
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sprekers zij aan het woord lieten en konden de verschillende debatbijdragen lang niet altijd
woordelijk volgen. De debatten in het Dagverhaal kunnen daarom strikt genomen niet worden
opgevat als een letterlijke weergave van wat er gezegd is; tussen de gebeurtenissen en de historicus zit
al een dunne laag van interpretatie.
Dit gezegd hebbende moet ik ook constateren dat ik in correspondenties van parlementsleden of
in politieke tijdschriften nooit een verwijzing ben tegengekomen naar een debatbijdrage of zelfs
naar een specifieke uitspraak die niet ook in het Dagverhaal is terug te vinden, en dat ik voor de
overigens nauwelijks geuite verdenking van bewuste partijdigheid weinig aanwijzingen heb
gevonden. 58 Het particuliere karakter van de onderneming vormde een extra stimulans om een zo
getrouw mogelijke weergave te garanderen; anders dan bij de later door het parlement zelf
uitgegeven handelingen van de beide kamers der Staten-Generaal werd er ook niets gecensureerd.
De parlementsleden, die zelf behoorden tot de fanatiekste lezers, keken intussen kritisch over de
schouders van de redacteuren mee.
In de ruim achtduizend pagina’s Dagverhaal die ik voor dit onderzoek onder ogen heb gehad,
hebben zich enkele incidenten voorgedaan rondom parlementsleden die (terecht of onterecht)
meenden dat ze verkeerd waren weergegeven. Het is niet zozeer het voorkomen van dergelijke
incidenten dat opvalt – een aantal ervan zal in deze studie aan de orde komen – maar eerder het feit
dat hun aantal zo gering is. 59 Hiertegenover staat dat parlementsleden de ‘Dagbladen’, zoals ze het
Dagverhaal noemden, in hun briefwisselingen koesterden als een betrouwbare bron van kennis over
wat er tijdens de zittingen was voorgevallen. ‘Nieuws kan ik van hier niet melden. De Dagbladen […]
die gij zekerlijk leest, schrijven dit zeer veel ampeler dan wij het kunnen doen bij particuliere
brieven’, schreef de volksvertegenwoordiger Coert van Beyma.60 ‘De Dagbladen, die ongelukkig agt
dagen ten agter zijn, zullen u in tijd en wijlen het overige wijzen’, schreef het parlementslid Jacob
Hahn aan zijn op dat moment afwezige collega Jan Pasteur. 61
Alles tegen elkaar afwegend concludeer ik dat de genoemde beperkingen in het niet vallen bij de
uniciteit van het Dagverhaal als bron. Nergens anders biedt het bronnenmateriaal de gelegenheid
een bijzondere generatie achttiende-eeuwers op een dergelijke schaal met elkaar in dialoog te zien
treden over alle onderwerpen die hen bezighielden; in de meeste landen die ons omringen zouden
historici wensen over een dergelijke bron te kunnen beschikken. Tot op heden is deze
uitzonderlijke rijkdom in historisch onderzoek nauwelijks op waarde geschat, laat staan uitgebuit.
58

Een uitzondering is [Scheltema ed.], Republikeinsche courant, nr. 64 (1797) 273.
Zie Dagverhaal I, nr. 62, 496; Dagverhaal III, nr. 253, 672; Dagverhaal IV, nr. 352 (zitting 27 januari 1797) 661;
Dagverhaal VI, nr. 570, 192.
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TL, FA Van Beyma Thoe Kingma, inv. nr. 33, brief Coert van Beyma aan onbekende geadresseerde, 21 december
1797.
61
Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Hahn aan Pasteur, 2 december 1796, 513.
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Voor de totstandkoming van dit boek lag het voor de hand intensief gebruik te maken van het
Dagverhaal, maar de onderzoeksmogelijkheden zijn vrijwel onbeperkt. 62 De bedoeling van deze
studie, en in bredere zin van het project waarbinnen deze studie tot stand is gekomen, was een
indicatie te geven van deze mogelijkheden en zo wegwijs te bieden in wat hopelijk zal uitgroeien tot
een vruchtbare nieuwe onderzoeksagenda.
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opkomst van een politiek-culturele benadering van het revolutietijdvak, die haar beslag had gekregen
binnen het kader van een herwaardering voor cultuurgeschiedenis in het algemeen. 65 In deze
ontwikkeling dichtte Velema een belangrijke rol toe aan de Amerikaanse historici Lynn Hunt en
Keith Michael Baker, die ook nu nog worden gezien als grondleggers van de politiek-culturele
benadering binnen de geschiedwetenschap. 66
Rond het midden van de jaren tachtig pleitten Hunt en Baker voor een aanzienlijke verruiming
van het domein dat als politiek moest worden beschouwd. Politiek ging voor hen niet alleen over
het machtsspel dat zich afspeelde binnen politieke instituties, tot dan het voornaamste studieobject
van politiek historici, maar over het geheel aan verwachtingen, waarden en (talige) handelingen van
de actoren die binnen een bepaalde samenleving met elkaar de strijd aangingen. De geschiedenis
van politieke cultuur beschouwden zij als de studie van vertogen, symbolen en rituelen die de
manifestaties vormden van deze strijd. 67
De historiografische tendens die Velema in 1989 in het onderzoek naar de Franse Revolutie
signaleerde, had twee jaar eerder reeds een plaats gekregen in de diverse herdenkingsbundels die in
Nederland verschenen rondom het tweede eeuwfeest van 1787, het jaar waarin de
hervormingsgezinde patriottenbeweging haar hoogte- én dieptepunt beleefde. Met collega’s als Niek
van Sas en Frans Grijzenhout vertolkte Velema in deze bundels de stem van een nieuwe generatie
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historici die zich, geïnspireerd door het werk van Amerikaanse, Franse en Duitse collega’s, sterker
dan hun voorgangers richtten op de culturele aspecten van de eerste fase van de Nederlandse
Revolutie. 68
Rond het herdenkingsjaar 1987 ontstond een bredere maatschappelijke belangstelling voor de
patriotse hervormingsbeweging, maar deze ebde even snel weer weg als zij was opgekomen. Binnen
academische kring bleven de vertegenwoordigers van de meer politiek-cultureel angehauchte
generatie zich ook in de jaren negentig manifesteren als de vaandeldragers van innovatief onderzoek
naar het revolutietijdvak. Zij gaven leiding aan verder onderzoek naar de patriottentijd – het in
1995 verschenen standaardwerk Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) van
Stefan Klein is hiervan het aansprekendste resultaat 69 – en richtten hun aandacht tegelijkertijd
steeds meer op de revolutionaire fase die in 1795 aanbrak met de oprichting van de Bataafse
Republiek. 70
Het jaar 1995 markeerde daarmee het tweede eeuwfeest van de Bataafse omwenteling, terwijl
1998 het jaar had kunnen zijn van het tweehonderdjarig bestaan van de eerste Nederlandse
grondwet. Zoals al vaker is opgemerkt genereerden deze beide jubeljaren echter bij lange na niet zo
veel publiciteit als een decennium eerder het jubileum van de patriottentijd. De Staatsregeling van
1798 verloor de concurrentiestrijd met de eveneens jubilerende grondwet van 1848, die niet alleen
in de media maar ook in sommige academische kringen werd gepresenteerd als het ware begin van
het Nederlandse democratische bestel en zelfs als de eerste Nederlandse grondwet. 71
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Het nieuwe decennium werd ingeluid met een felle controverse naar aanleiding van de
verschijning van 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (2001). 72 Joost Kloek en Wijnand
Mijnhardt, de auteurs van deze in een prestigieuze reeks verschenen synthese over de ontwikkeling
van de Nederlandse cultuur in de decennia rond het jaar 1800, kregen het verwijt een blinde vlek te
hebben gehad voor de mate waarin cultuur in de revolutiejaren gepolitiseerd was, en daarbij
gedeeltelijk te zijn teruggekeerd naar het hardnekkige, in de negentiende eeuw gecreëerde beeld dat
de Bataafse revolutionairen epigonen waren van hun Franse generatiegenoten. 73
Deze kleine stapjes terug bleken een aanloop voor een sprong voorwaarts. In het eerste
decennium van de eenentwintigste eeuw werd de mythe van de ‘Franse tijd’ verder afgebroken, kon
de Staatsregeling rekenen op meer publieke erkenning, en bleek het wel degelijk mogelijk een vorm
van integrale cultuurgeschiedenis te bedrijven waarin recht werd gedaan aan de uitzonderlijke
preoccupatie met het politieke waardoor het Bataafse tijdvak werd gekenmerkt.
Een minder eendimensionale en niet zoals dat lang het geval was door een eigentijdse nationaalpolitieke agenda gedreven visie op de verhouding tussen de Franse en Bataafse (en in mindere mate
de Amerikaanse) revoluties is de afgelopen jaren ontwikkeld door de sinds lang in Nederland
werkende Franse historica Annie Jourdan.74 Haar komt meer dan wie ook de eer toe nieuw leven te
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hebben geblazen in het project van de Amerikaanse historicus R.R. Palmer, die hiertoe een halve
eeuw eerder al eens een poging had ondernomen. 75
Palmers grensoverschrijdende benadering was enigszins uit beeld geraakt omdat Nederlandse
historici, die nog een appeltje te schillen hadden met hun negentiende-eeuwse collega’s, ervoor
kozen eerst het nationale karakter van de Nederlandse Revolutie nader te verkennen. Tegenwoordig
staat zij echter weer volop in de belangstelling, zij het in een nieuwe variant met meer aandacht voor
wederzijdse kruisbestuivingen tussen de naties die met elkaar worden vergeleken. 76 Nadrukkelijk
transnationaal is Bataven! (2003), een meeslepende studie over de lotgevallen van de tussen 1787 en
1795 in Franse ballingschap verkerende patriotten. De auteur van dit boek, de Nijmeegse historicus
Joost Rosendaal, schreef ook een toegankelijke korte geschiedenis van de Nederlandse Revolutie. 77
Schoolmakend is het rond dezelfde tijd verschenen werk van Arianne Baggerman en Rudolf
Dekker, die het dagboek van het zoontje van een parlementslid als uitgangpunt namen voor de
bekroonde monografie Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (2005). 78 In dit boek,
waarvan de in 2009 verschenen herziene editie voorzien is van de toepasselijke ondertitel Een
cultuurgeschiedenis van de Bataafse Revolutie, weten de beide auteurs het politieke en het culturele
domein geraffineerd met elkaar te verweven. Het Bataafse parlement beschouwen zij terecht als het
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summum van de achttiende-eeuwse genootschapscultuur, en daarmee in de Nederlandse context als
het ultieme convergentiepunt van Verlichting en Revolutie.
Rosendaal, Baggerman en Dekker hebben er net als de eerder genoemde auteurs toe bijgedragen
dat de laat achttiende-eeuwse wortels van het huidige democratische bestel inmiddels ook buiten de
kleine kring van dix-huitièmisten zijn herontdekt. Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling vormt
een toespraak uit 2008 van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst, die in
een pleidooi voor een inspirerender grondwetstekst met instemming citeerde uit de Staatsregeling
van 1798.79
Met deze erkenning ontstond ook behoefte aan meer aan de eisen van de tijd voldoend
onderzoek. De geesten bleken in 2007 rijp voor het door Velema en Van Sas opgezette NWOonderzoeksproject De eerste Nederlandse democratie. De politieke wereld van de Bataafse Republiek. 80
Onderdeel van dit project vormen drie proefschriften, waarvan de studie die nu voor u ligt er een is.
De twee overige dissertaties betreffen onderzoeken naar de relatie tussen pers, politiek en publieke
opinie en naar een aantal belangrijke thema’s binnen het Bataafse politieke denken.
De politiek-culturele noemer waaronder alle drie deze proefschriften kunnen worden geschaard,
heeft zich sinds de late jaren tachtig ontwikkeld tot een volwassen onderzoekstraditie. Veelal in
Amerika opgeleide historici hebben de geschiedschrijving over de Franse Revolutie de afgelopen
jaren verrijkt met inspirerende studies over lichamelijke en theatrale aspecten van de politiek, maar
ook over kleding, (gebaren)taal, emoties, herinnering, trauma’s en de betekenis van de familie in de
revolutie. 81 De urgentie om het onderzoek naar het revolutietijdvak ook in Nederland op een hoger
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plan te tillen is daarmee sterk toegenomen; de huidige serie proefschriften moet, als stap in dit
proces, zorgen voor de nog ontbrekende politiek-culturele infrastructuur.
Ik constateerde eerder dat de politiek-culturele benadering wordt gekenmerkt door een
verschuiving van de studie van politieke instituties naar de studie van het geheel van als politiek
opgevatte maatschappelijke handelingen. In deze studie kijk ik echter met een politiek-culturele blik
naar een onderzoeksobject dat wordt begrensd door het institutionele kader van de parlementaire
vergaderzaal en haar directe omgeving. Deze keuze komt in de eerste plaats voort uit de door de
leden van het onderzoeksproject De eerste Nederlandse democratie gedeelde overtuiging dat het laat
achttiende-eeuwse Nederlandse parlement moet worden beschouwd als ‘een centraal forum’ met
een ‘unieke laboratoriumfunctie’. 82 ‘Natuurlijk is het juist bij een novum als […] Nederlands eerste
democratisch gekozen volksvertegenwoordiging’, schreef Van Sas al in 1985, ‘van groot belang te
weten hoe dit lichaam ging functioneren en welke mechanismen de besluitvorming reguleerden.’ 83
In een meer algemene zin kom ik tegemoet aan de binnen een Nederlandse context het
pregnantst door de historicus Henk te Velde geformuleerde kritiek dat politieke-cultuurhistorici de
neiging hebben zich vooral bezig te houden met wat door hem is omschreven als ‘de marge van het
politieke leven in strikte zin’. Om relevant te kunnen zijn moet politieke cultuurgeschiedenis
volgens Te Velde niet alleen gaan over de politieke kanten van bredere culturele verschijnselen,
maar ook over de culturele zijde van een scherper afgebakend politiek domein als het parlement.
Binnen dit domein moet aandacht blijven bestaan voor concrete gebeurtenissen en voor de
bepalende rol van individuen, met andere woorden voor het evenementiële aspect dat in de oudere
politieke geschiedschrijving centraal stond, maar tegelijkertijd moet worden geprofiteerd van het
politiek-culturele inzicht dat de bestudering van stijl- en vormelementen minstens zo belangrijk is en
dat de zelden vanzelfsprekende en steeds gecontesteerde regels van het politieke spel onderdeel zijn
van de ‘te decoderen praktijk’. 84
Toen Henk te Velde er in 1997 voor pleitte de politiek-culturele benadering meer toe te passen
op ‘de politiek in de meest strikte zin van het woord’, waren hiertoe in het buitenland reeds een
82
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aantal succesvolle pogingen ondernomen. Ook binnen dit deelgebied van de politieke
cultuurgeschiedenis zijn het veelal onderzoekers van het Franse revolutietijdvak geweest die als
kwartiermakers hebben gefungeerd. 85 Een belangrijke brugfunctie vervulde de in 1989 verschenen
studie Les méthodes de travail de la constituante. Les techniques déliberatives de l’Assemblée Nationale van
André Castaldo. Deze nam de bestaande, op de formele kenmerken van het parlementaire bedrijf
gerichte oudere literatuur als basis voor een studie naar de verschillende stadia in de ontwikkeling
van de werkwijze van de revolutionaire Assemblée Nationale. Castaldo’s grote verdienste is dat hij
scherper dan zijn voorgangers voor het voetlicht bracht dat niets in het eerste Franse parlement
vanzelf sprak, en dat de parlementsleden in hun pogingen om tot een geregelde gang van zaken te
komen ook voortdurend bezig waren hun eigen rol opnieuw te definiëren. 86
Enigszins vergelijkbaar in aanpak is het een jaar eerder uitgekomen Paroles de la Révolution. Les
Assemblées parlementaires, 1789-1794 van Patrick Brasart. Net als Castaldo had Brasart oog voor de
geschreven en ongeschreven regels op basis waarvan het parlement functioneerde. Daarnaast koos
hij echter voor een gerichtere cultuurhistorische benadering door onder meer aandacht te besteden
aan debattechniek, aan de aard van partijvorming en aan de specifieke kenmerken van de locaties
waar de opeenvolgende Franse Assemblées vergaderden. 87 Breder van karakter is de weer een jaar
eerder verschenen publieksstudie van Edna Hindie Lemay. La vie quotidienne des députés aux états
généraux gaat over de zes maanden die de naar de Franse Staten-Generaal uitgezonden
afgevaardigden doorbrachten in Versailles, voor- en nadat zij zichzelf uitriepen tot Assemblée
Nationale. Ook Lemay gaat kort in op werkwijze, partijvorming, debatcultuur en vergaderruimte,
maar zij schetst tevens de contouren van het parlementaire leven buiten de vergadering. 88
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In 1996 bediende Lemay samen met haar collega Alison Patrick een internationaal publiek met
de publicatie van Revolutionaries at work. The Constituent Assembly, 1789-1791, een studie naar het
parlementaire bedrijf van dag tot dag. 89 Lemay en Patrick stellen veel aan de orde dat eerder een
uitvoeriger behandeling had gekregen, maar als beknopte Engelstalige introductie op de thematiek
is deze studie niettemin geslaagd. Toegevoegde waarde heeft Revolutionaries at work vooral waar
kwantitatieve uitspraken worden gedaan over bijvoorbeeld commissiewerk en spreektijd van de
verschillende parlementsleden. Dit was mogelijk geworden door het onderzoek dat de auteurs zelf
hadden verricht voor de Dictionnaire des Constituants, een biografisch woordenboek met lemma’s
voor alle 1315 volksvertegenwoordigers die op een of ander moment zitting hadden in de
Assemblée Nationale. 90
Ook in 1996 verscheen Becoming a revolutionary. The deputies of the French National Assembly and the
emergence of a revolutionary culture (1789-1790) van Timothy Tackett. 91 Waar het in de eerder
genoemde studies merendeels draaide om het parlement als zodanig, neemt Tackett de culturele en
intellectuele achtergronden van de parlementsleden en hun uit egodocumenten gedestilleerde
psychologische ontwikkeling als uitgangspunt voor een cultuurhistorisch onderzoek naar de
ontwikkeling van de vroege fase van de Franse Revolutie. 92 Het boek van de begaafde stilist Tackett
heeft voor deze studie in meerdere opzichten gediend als inspiratiebron.
Ook in de Nederlandse geschiedschrijving heeft de studie van parlementaire cultuur inmiddels
haar weg gevonden. Bij de totstandkoming van dit type onderzoek, dat tot op heden vooral is
beoefend door historici van de negentiende en de twintigste eeuw, heeft een aantal personen een
bepalende rol gespeeld. 93 De eerdergenoemde Henk te Velde is de auteur van een indrukwekkende
reeks publicaties die zijn te vatten onder de noemer ‘de vormen in de politiek en de vorm van de
politiek’; in studies over stijlen van leiderschap, politieke riten en politieke partijen neemt de
parlementaire arena steeds een centrale plaats in. 94 Net als in het onderzoek van de Leidse
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en de grondwet van 1848, in: Van Sas en Te Velde ed., Eeuw van de grondwet, 141-87; idem, ‘Van grondwet tot
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hoogleraar Te Velde is het vooral het negentiende-eeuwse parlement dat figureert in de studies van
diens Nijmeegse collega Remieg Aerts, die onder meer handelen over het aanzien van de politiek,
over politieke vertegenwoordiging en over de relatie tussen parlement en natievorming. 95 Zowel Te
Velde als Aerts leverde bijdragen aan het Jaarboek Parlementaire Geschiedenis van het Nijmeegse
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis, dat onder de hoofdredactie van CPG-directeur Carla
van Baalen is uitgegroeid tot een belangrijk podium voor de studie naar parlementaire cultuur.96
Het politiek-culturele perspectief is ook aanwezig in de recentste delen van de door het CPG
uitgegeven reeks Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. 97 De parlementaire geschiedenis
van het begin van de negentiende eeuw tot de Tweede Wereldoorlog vormt het onderwerp van een
aantal reeds verschenen of binnenkort te verschijnen proefschriften. Jeroen van Zanten, Jouke
Turpijn, Erie Tanja en Carla Hoetink zoeken aansluiting bij een recente Europese trend om ook de
post-revolutionaire parlementen met een cultuurhistorische blik tegemoet te treden. 98 De in 2002
verschenen studie naar de parlementaire cultuur van de Republiek Weimar van de Duitse historicus
Thomas Mergel geldt hierbij als schoolvoorbeeld. 99
Een mooie vlootschouw van de thema’s die parlementair historici de afgelopen jaren hebben
beziggehouden is te vinden in Tanja’s Goede politiek. De parlementaire cultuur van de Tweede Kamer,
1866-1940, in 2010 het recentste blad aan de boom. Met bondige hoofdstukken over parlementaire
regels en omgangsvormen, het zelfbeeld en het aanzien van het parlement, parlementaire rituelen en
symbolen en debatcultuur laat Tanja zien dat het politiek-culturele onderzoek naar het negentiendeeeuwse parlement inmiddels een staat van volwassenheid heeft bereikt. Mede omdat het onderzoek
grondwet. Oefenen met parlement, partij en schaalvergroting, 1848-1917, in: R. Aerts, H. de Liagre Böhl en P. de
Rooy ed., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland, 1780-1990 (Nijmegen 1999) 99-175; idem,
Het theater van de politiek (Amsterdam 2003); idem, ‘Spelers en spelbrekers. De beschaving van de Tweede Kamer’,
De Negentiende Eeuw 30.1 (2006) 35-47; idem, Van regentenmentaliteit tot populisme. Politieke tradities in Nederland
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naar het eerste parlement van Nederland nog in zijn kinderschoenen staat, heb ik in deze studie
gekozen voor een iets andere opzet. Uit de onderzoeksagenda die in het voorgaande gestalte krijgt,
heb ik vooralsnog een beperkt aantal thema’s geselecteerd. Uiteraard hoop ik daarbij met deze
studie het startsein te hebben gegeven voor verder onderzoek naar de parlementaire geschiedenis
van de Bataafse Republiek.

Opzet
Als gevolg van de eis veelvuldig in academische tijdschriften te publiceren komen Nederlandse
historici er lang niet altijd meer aan toe met meer publieksgerichte monografieën de nog altijd
groeiende groep historisch geïnteresseerden te bedienen. Deze verantwoordelijkheid is hiermee
meer dan ooit komen te liggen bij de uitvoerders van promotieonderzoek. Mijn uitgangspunt is
daarom geweest de geschiedenis van het eerste Nederlandse parlement, hoewel in de eerste plaats
bedoeld als een proeve van academische bekwaamheid, niet uitsluitend toegankelijk te laten zijn
voor de kleine groep specialisten die dit land rijk is. Door waar nodig aandacht te besteden aan de
soms tamelijk gecompliceerde politieke context heb ik ernaar gestreefd een studie te schrijven die
zonder al te veel voorkennis kan worden gelezen.
Deels om deze reden heb ik ook besloten te kiezen voor een sterker verhalend perspectief dan in
meestal geheel thematisch ingedeelde parlementair-culturele studies gebruikelijk is. 100 Ik ga daarbij
verder uit van een tweeledige gedachte: enerzijds geloof ik dat veranderingen in een politieke
cultuur, waarbij personen en gebeurtenissen een beslissende rol spelen, beter inzichtelijk kunnen
worden gemaakt wanneer aandacht wordt besteed aan de meer evenementiële kant van de
geschiedenis. Bij de studie van het revolutietijdvak, waarin de gebeurtenissen elkaar in een hoger
tempo dan gebruikelijk opvolgden, gaat deze stelregel misschien nog wel sterker op. Anderzijds ben
ik er ook van overtuigd dat de bestaande geschiedschrijving over de Bataafse Revolutie op
verschillende punten herziening behoeft, en dat dit juist kan worden bereikt door een narratieve
vorm te combineren met inzichten uit de politiek-culturele of parlementair-culturele methodiek. Ik
heb daarom gekozen voor een chronologisch-thematische aanpak, waarbij ieder hoofdstuk een
100

Zonder al te diep in deze kwestie te willen treden, hecht ik eraan hier te verduidelijken dat ik anders dan
sommige historici niet geloof dat het mogelijk is een scherp onderscheid te maken tussen enerzijds verhalende of
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ander onderwerp heeft, maar tegelijkertijd wordt vastgehouden aan een zekere chronologische
opbouw. Elk van de thematische hoofdstukken vervult zo een eigen functie binnen dit boek, dat als
een afgesloten verhaal kan worden gelezen. Daarnaast zoek ik met diverse thema’s nadrukkelijk
aansluiting bij de bestaande literatuur, waardoor vergelijking met parlementen over de grenzen en
door de tijd heen mogelijk wordt.
Belangrijk was ook de keuze voor wat zou kunnen worden aangeduid als een
‘kaasstolpperspectief’.

101

Afgezien van de eerste twee hoofdstukken, waarin ik inga op de

totstandkoming van de eerste Nationale Vergadering en de revolutionaire tijdsomstandigheden
waarbinnen dit gebeurde, richt ik mijn blik hoofdzakelijk op de volksvertegenwoordigers die in het
eerste Nederlandse parlement zitting hadden. Deze keuze impliceert dat ik niet pretendeer op
representatieve wijze recht te doen aan de onderwerpen die de Bataafse burgers buiten het
parlement bezighielden. De Bataafse Republiek verkeerde bijvoorbeeld vanaf het voorjaar van 1796
formeel in een oorlogssituatie; dit had uiteraard invloed op het dagelijks leven van haar
ingezetenen. De oorlog werd echter maar in beperkte mate uitgevochten tijdens de openbare
zittingen van het parlement. In dit boek komt zij alleen aan de orde wanneer de parlementsleden in
het najaar van 1797 discussiëren over een controversiële buitengewone heffing ter versterking van
de oorlogsvloot. De weigering van de gewestelijke overheden deze heffing uit te voeren vormde de
directe aanleiding voor een staatsgreep, die op zijn beurt belangrijke gevolgen had voor het wezen
van het parlement.
Waar het gaat over de maatschappelijke gevolgen van de parlementaire besluiten of over de
receptie van het parlementaire optreden is dit steeds de algemene lijn die ik heb gevolgd: zij vormen
niet in eerste instantie het onderzoeksobject van deze studie, maar worden dat wel wanneer ze weer
onderwerp worden van parlementaire debatten over de rol, aard, functie, betekenis, status of positie
van het parlement, of op een andere manier hun weerslag hebben op het parlementaire bedrijf.
Bij een keuze voor

een dergelijk perspectief zijn

ook de personen achter de

volksvertegenwoordigers van belang. De relatief korte tijdspanne van twee jaar biedt hierbij een
voordeel. In studies die een langere periode beslaan, is het om begrijpelijke redenen ondoenlijk de
personen achter de individuele volksvertegenwoordigers tot leven te wekken. Leden van het
parlement figureren er als tamelijk eendimensionale karakters en dienen vooral ter illustratie van de
heersende parlementaire cultuur op een bepaald moment. In Pioniers in schaduwbeeld heb ik getracht
op dit punt enige diepte aan te brengen, in de eerste plaats op een collectief niveau: hoofdstuk drie
bevat een studie naar de achtergronden van de leden van de eerste Nationale Vergadering, die het
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bepalendst zijn geweest bij de vorming van de parlementaire cultuur van de gehele onderzochte
periode.
Volksvertegenwoordigers die pas vanaf de tweede Nationale Vergadering zitting namen, komen
als collectief minder gedetailleerd in beeld; ik heb dit geprobeerd te ondervangen door individuele
parlementsleden die een belangrijke rol hebben gespeeld in die tweede vergadering – Willem
Anthonie Ockerse en Jan Konijnenburg bijvoorbeeld – apart uit te lichten. Dit past binnen mijn
streven de schijnwerpers in het bijzonder te richten op een kleinere groep volksvertegenwoordigers
– onder hen ook Jan Bernd Bicker, Bernard Bosch, Jacob Hahn, Rutger Jan Schimmelpenninck,
Johan Valckenaer en Pieter Vreede – wier microgeschiedenissen in deze studie moeten zorgen voor
de menselijke maat.
In hoofdstuk vier ga ik in op de werking van het Bataafse parlement. Door oog te hebben voor
de wijze waarop de vorming van de geschreven en ongeschreven regels van het parlementaire bedrijf
zich in de eerste Nationale Vergadering voltrok, zoek ik aansluiting bij een van de hoofdthema’s van
de parlementaire cultuurgeschiedenis. Aan de orde komen verder onder meer het personeel van het
parlement, de rol van parlementaire commissies, het verloop van de debatten en de stemprocedure.
Speciale aandacht gaat uit naar verschillen en overeenkomsten ten opzichte van de
vergaderpraktijken van de oude Republiek en de praktijk van het Franse revolutionaire parlement.
Binnen dit boek vervult dit hoofdstuk tegelijkertijd een dienende functie, omdat het de lezer in
staat stelt de parlementaire praktijk zoals die in de volgende hoofdstukken naar voren komt zonder
verdere toelichting te begrijpen.
Een vergelijkbaar tweeledig doel dient ook hoofdstuk vijf. In de eerste plaats is dit hoofdstuk
bedoeld als een aanzet tot wat ik hoop dat zal uitgroeien tot een meer omvattende kijk op de
Nederlandse geschiedenis van de politieke partij. Het ontstaan van de moderne politieke partij wordt
in Nederland doorgaans verbonden met de formele oprichting van de Anti-Revolutionaire Partij in
1879, of eventueel met de in 1868 opgerichte Algemeene Kiesvereeniging.
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Deze beide

gebeurtenissen moeten zonder twijfel worden beschouwd als belangrijke mijlpalen binnen de
Nederlandse partijgeschiedenis, maar zij vormen noch het begin van politieke theorievorming rond
de ‘partij’ als fenomeen, noch dat van partijvorming in de politieke praktijk. In hoofdstuk vijf pleit
ik ervoor de laat achttiende-eeuwse Nederlandse politiek voortaan niet langer te negeren in het
onderzoek naar het ontstaan en de ontwikkeling van politieke partijen. Ik laat vervolgens zien hoe
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de aanhangers van twee Bataafse partijen zich onderling organiseerden, hoe ze beginselen deelden
en welk partijbegrip ze daarbij zelf hanteerden.
Een belangrijk voordeel van deze benadering is dat zij ook scherper zicht biedt op de
volksvertegenwoordigers die juist principieel partijloos wensten te blijven. Waar deze groep in de
geschiedschrijving over de Bataafse tijd vrijwel geheel buiten beeld is gebleven, krijgen
onafhankelijke parlementsleden in mijn interpretatie een plaats binnen het parlementaire
krachtenveld. De in hoofdstuk vijf gegeven analyse vormt mede om deze reden een onmisbare
schakel binnen deze studie.
In hoofdstuk zes verschuift de aandacht weer van de partij naar het parlement. Onder de leden
van de eerste Nationale Vergadering leefden verschillende opvattingen over de vorm, de functie en
de betekenis van het parlement. Deze kwamen aan de oppervlakte tijdens de constitutionele
debatten die zouden resulteren in het grondwetsontwerp dat in augustus 1797 ter goedkeuring aan
de bevolking werd voorgelegd. Aan de hand van het Dagverhaal en de door De Gou ontsloten
notulen van de parlementaire constitutiecommissie ga ik onder meer in op de vraag of de
wetgevende macht de enige macht was die in een constitutionele orde het volk behoorde te
vertegenwoordigen, en behandel ik het vraagstuk of het parlement uit een of uit twee kamers moest
bestaan.
Het Ontwerp van Constitutie vormde de inzet van een politieke strijd die in de Nederlandse
geschiedenis zijn weerga niet kende. In de eerste paragraaf van hoofdstuk zeven concentreer ik me
op de strijd zoals deze in het parlement werd uitgevochten; ook bespreek ik het aandeel dat de
verschillende parlementsleden hadden in de voor- en tegencampagne die buiten het parlement werd
gevoerd. Het politieke conflict staat ook centraal in het vervolg van dit hoofdstuk, waarin ik inga op
de achtergronden van de staatsgreep die in de tweede Nationale Vergadering door de Republikeinse
partij werd beraamd. Deze coup, die op 22 januari 1798 haar beslag kreeg, moest leiden tot een
versteviging van de macht van het parlement ten opzichte van de gewestelijke overheden. Zij was
echter ook een poging uit het keurslijf te breken van de reglementaire parlementaire politiek zoals
die in 1796 vorm had gekregen. Het achtste hoofdstuk is gewijd aan de positie die het parlement
innam binnen het revolutionaire bestel dat met de staatsgreep was ontstaan. In aansluiting op
hoofdstuk zes behandel ik hier tevens de plaats van het parlement binnen de eerste Nederlandse
grondwet, die in deze revolutionaire fase gestalte kreeg.
In deze twee laatste hoofdstukken heb ik ervoor gekozen gedeeltelijk over te schakelen naar een
meer evenementiële vorm van geschiedschrijving. Ik heb hiermee in de praktijk willen laten zien
hoe aandacht voor de meer culturele aspecten van de politiek, zoals die in de eerdere hoofdstukken
zijn geïntroduceerd, ook belangrijke interpretatieve gevolgen heeft voor de politieke geschiedenis als
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verhaal. Ik geloof dat het van essentieel belang is deze terugkoppeling te maken, al was het maar
omdat historisch geïnteresseerden anders zullen moeten blijven terugvallen op handboekkennis die
binnen het vakgebied reeds lang als gedateerd wordt beschouwd.
Misschien wel de voornaamste herziening van het verhaal van de Bataafse Revolutie hangt samen
met het cultuurhistorische thema dat als een rode draad door dit boek is verweven. Ik heb mij er bij
het uitvoeren van mijn onderzoek steeds rekenschap van gegeven dat het lidmaatschap van het
parlement niet vanzelf sprak voor de Bataafse burgers die voor dit voorheen nog niet bestaande
ambt waren uitverkoren. De vraag naar de betekenis van dit lidmaatschap kwam voor het eerst in de
Nederlandse geschiedenis concreet aan de orde nadat aan het begin van het jaar 1796 de
verkiezingen voor de Nationale Vergadering hadden plaatsgevonden. Dat niet iedereen deze vraag
gelijk beantwoordde, bleek toen sommige verkozenen weigerden zitting te nemen. Dit gegeven,
waaraan in de bestaande geschiedschrijving nooit veel aandacht is geschonken, heeft een zwaar
stempel

gedrukt

op

de

debatten

waarin

de

parlementsleden

reflecteerden

op

de

verantwoordelijkheden die hoorden bij hun ambt. Het thema keerde in verhevigde vorm terug op
de parlementaire agenda na de staatsgreep van 22 januari 1798, toen een aanzienlijk deel van de
zittende leden niet langer bereid bleek dit ambt te blijven vervullen.
De overgebleven parlementsleden worstelden met het feit dat de in hun ogen gewetensvolle wijze
waarop ze aan het ambt invulling gaven steeds minder overeenstemde met het publieke beeld dat
van hen was ontstaan. De concreetste manifestatie van deze worsteling vormt het decreet van 4 mei
1798. Met dit besluit, dat in de geschiedschrijving te gemakkelijk is afgedaan als een daad van
onvervalste machtshonger, continueerde de Constituerende Vergadering zichzelf door zich zonder
verkiezingen

uit

te

roepen

tot

constitutioneel

Vertegenwoordigend

Lichaam.

De

totstandkomingsgeschiedenis van het decreet van 4 mei, waarin een grote rol was weggelegd voor de
Franse gezant Charles Delacroix, wordt in de slotparagraaf van hoofdstuk acht geanalyseerd. Met
het decreet zelf eindigt de eerste, pre-constitutionele fase van het Nederlandse parlement, en
daarmee de hoofdtekst van dit boek.
Het verhaal van het eerste parlement van Nederland kreeg op 12 juni 1798 een betekenisvol
staartje toen het Vertegenwoordigend Lichaam als gevolg van een nieuwe staatsgreep werd
ontbonden. In de epiloog wordt duidelijk dat het decreet van 4 mei een cruciale rol speelde bij de
legitimering van deze coup, en dat aan dit decreet sterk uiteenlopende duidingen werden gegeven.
Het onbegrip waarop de staatsgreep van 12 juni drie jaar later nog altijd kon rekenen bij een
Republikeins parlementslid dat bij die gelegenheid was afgezet, vormt de opmaat naar een conclusie
waarin ik de balans opmaak van deze breed opgezette studie naar het eerste Nederlandse parlement.

36

HOOFDSTUK I

Bewustwording

Er werd in de stilte der nacht allerwegen in stede en dorpen een boekje gestrooit […]
Ontzettend was de indruk, die deze verassing baarde […] Geheel Nederland ontwaarde met
schrik en verontwaardiging dat in geheel Nederland geen wettig bestuur bestond.
– Pieter Vreede 1

H

alverwege de jaren dertig van de negentiende eeuw diepte Pieter Vreede, in zijn
hoogtijdagen een van de markantste leden van het Bataafse parlement, een iconische
gebeurtenis op uit zijn geheugen. 2 In de herinnering van Vreede was het volk van

Nederland op de ochtend van 26 september 1781 ontwaakt uit meer dan nachtrust alleen.
Plotseling was de natie zich ervan bewust geworden dat de macht van stadhouder Willem V van
Oranje en zijn getrouwen onrechtmatig was verkregen en niet was gegrond op de ‘nationale wil’.
Nadat niet lang daarvoor het ‘onvervreembaar volksregt’ voor het eerst erkenning had gevonden in
de Verenigde Staten, was het vuur dat burgerlijke vrijheid heette nu ook op het Europese continent
in alle hevigheid ontbrand. 3
Aan het einde van zijn lange leven viel Vreedes herinnering volledig samen met de krachtige
ontstaansmythe die tegen die tijd onderdeel was geworden van de geschiedschrijving over het
revolutietijdvak. Tot op de dag van vandaag laat de historiografische traditie het tijdvak dat we
kennen als de patriottentijd graag beginnen met de verschijning van het manifest Aan het volk van
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Pieter Vreede, Mijn levensloop, M.W. van Boven e.a. ed. (Hilversum 1994) 50.
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aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche staatsleven en staatsrecht (Amsterdam 1871) 344. Anno
2012 blijft deze opmerking onverkort van kracht. Zie over Vreede voorlopig zijn in de vorige noot geciteerde
memoires (inclusief een korte inleiding van G.J.W. Steijns), alsmede J. van der Poel, ‘Leven en bedrijf van Pieter
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‘Pieter Vreede. Strijder voor de gelijkberechtiging van Brabant’, in: idem, D. van der Horst en G.J. van Setten ed.,
Nederlanders van het eerste uur. Het ontstaan van het moderne Nederland, 1780-1830 (Amsterdam 1996) 74-83.
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Nederland. 4 Schrijver van deze zeventig pagina’s lange aanklacht was Joan Derk baron van der
Capellen tot den Pol, wiens auteurschap aanvankelijk slechts in kleine kring bekend was. 5 Tot de
ingewijden destijds behoorde ook Vreede, die geen deel had in de verspreiding van het pamflet,
maar er vooraf van op de hoogte was en zich erover verheugde ‘dat ieder spoedig de nodige kennis
droeg van den inhoud’. 6
In dit hoofdstuk bespreek ik in vogelvlucht de politieke geschiedenis van het tijdvak dat
voorafging aan de oprichting van het eerste Nederlandse parlement. Ik ga achtereenvolgens in op de
patriotse hervormingbeweging in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1780-1787), de
Franse Revolutie tot de val van Robespierre (1789-1794) en het denken en handelen van de
patriotten tijdens de stadhouderlijke restauratie en gedurende de eerste maanden van de Bataafse
omwenteling (1787-1795). Het Bataafse tijdvak waarbinnen in 1796 de eerste Nationale
Vergadering tot stand kwam kan niet worden begrepen zonder notie te nemen van deze bredere
revolutionaire context. De grote lijnen behandel ik hier summier en alleen voor zover volstrekt
noodzakelijk. Uitgebreider sta ik stil bij ontwikkelingen in het vertoog over en de toepassing van
concepten als volkssoevereiniteit, vertegenwoordiging en constitutie. De laat achttiende-eeuwse
revoluties behelsden zeker meer dan conceptuele vernieuwing en de veranderingen in de politieke
realiteit die hier onmiddellijk uit voortvloeiden. Wanneer het doel is een beeld te krijgen van de
genese van het parlement in de Nederlandse geschiedenis, moet de aandacht evenwel hoofdzakelijk
uitgaan naar deze aspecten.

Patriottentijd
Het pamflet Aan het volk van Nederland was een ongemeen fel j’accuse aan het adres van de
stadhouders van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die volgens Van der Capellen
altijd hadden gefunctioneerd als zetbazen van de Engelsen, in strijd met de Nederlandse belangen.
4
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Het zorgvuldig opgebouwde betoog van de Overijsselse edelman bereikte een hoogtepunt met een
analyse van de in 1780 door de Engelsen uitgelokte Vierde Nederlands-Engelse Oorlog. 7 Dit
conflict greep Van der Capellen aan om de zittende stadhouder Willem V van Oranje neer te zetten
als het zoveelste en tegelijkertijd kwalijkste voorbeeld in een lange traditie van oranjetelgen die niet
wilden deugen.
Van der Capellen hield de stadhouder verantwoordelijk voor het rampzalige verloop van de
oorlog, omdat deze in zijn hoedanigheid van opperbevelhebber met opzet te weinig actie zou
hebben ondernomen om de Nederlandse vloot op tijd in staat van paraatheid te krijgen. Dit verraad
moest worden ontmaskerd, zo meende hij, met een grootschalig nationaal onderzoek door
‘patriotten’. Verder stelde hij dat Willem V vanaf nu geflankeerd moest worden door een
adviesraad, en wees hij op het belang van de vrijheid van drukpers als steunpilaar van de nationale
vrijheid. Tot slot vond de baron dat de patriotten zichzelf moesten bewapenen om een tegenwicht
te bieden tegen het staande leger van Willem V, net als enkele jaren eerder de door hem
bewonderde Amerikanen hadden gedaan in hun onafhankelijkheidsoorlog tegen de Engelsen. 8
Feitelijk was Van der Capellen zeker niet de eerste die het vermeende verraad van de stadhouder
aan de kaak stelde. Pieter Vreede, die in zijn memoires alle eer gunde aan de man die hij eens
bestempelde als zijn ‘boezemvriend en leermeester’, had nota bene zelf behoord tot de
pamfletschrijvers die de knuppel al eerder in het hoenderhok gooiden. 9 Onder het pseudoniem
Harmodius Friso had hij vier maanden voor de verschijning van Aan het Volk van Nederland de
stadhouder reeds de maat genomen in het lange gedicht Aan Willem de Vde erfstadhouder, dat
grotendeels dezelfde ingrediënten bevatte als het pamflet van de baron. 10
Dat Vreede Aan het volk van Nederland uiteindelijk evengoed zou aanvaarden als het handvest van
de vroege patriottenbeweging, was in eerste instantie te danken aan het feit dat Van der Capellen en
diens belangrijkste vertrouweling, de doopsgezinde predikant François Adriaan van der Kemp, het
pamflet met hun strak geregisseerde verspreidingsstrategie overal in het land onder de aandacht
hadden weten te brengen. 11 Bovendien was Aan het volk van Nederland bewust voor een breed
publiek toegankelijk gemaakt, ‘voor ieder verstaanbaar’ zou Vreede een halve eeuw later schrijven. 12

7

Zie over het ontstaan van de Vierde Engelse Oorlog: H.M. Scott, ‘Sir Joseph Yorke, Dutch politics and the origins
of the fourth Anglo-Dutch war’, Historical Journal 31.3 (1988) 571-89.
8
Van der Capellen, Aan het volk van Nederland, 75-76, 85-86, 90-92.
9
Pieter Vreede, Verandwoording van Pieter Vreede, lid van het voormalig Uitvoerend Bewind, aen de Bataefsche natie en aen
haere vertegenwoordigers, ingegeven by de Eerste Kamer der Wetgevende Vergadering, den 9 october 1798 (Leiden 1798) 48.
10
Harmodius Friso [pseud. Pieter Vreede], Aanspraak aan Willem de Vde erfstadhouder (z.p. [1781]; Knuttel 19860).
11
Schama, Patriots and liberators, 64.
12
Vreede, Mijn levensloop, 50.

39

Tegelijkertijd was het pamflet wel degelijk gestoeld op theoretische inzichten, die de belezen baron
zich in de loop der jaren eigen had gemaakt.
Van der Capellen had zich vooral laten inspireren door een klassiek georiënteerd
republikanisme zoals dit sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw was ontwikkeld door
schrijvers die in Engeland deel uitmaakten van een hervormingsgezinde minderheid en vaak
Commonwealthmen zijn genoemd. 13 Kenmerkend voor deze traditie was een oorspronkelijk door
Romeinse auteurs als Sallustius en Cicero ontwikkelde machtskritiek waarin de nadruk werd gelegd
op de met macht samenhangende luxe, die een corrumperende werking zou hebben. Weelde en
genotzucht leidden tot een ernstige aantasting van de republikeinse moraal, en zorgden ervoor dat
politieke ambten werden nagejaagd door kwaadwilligen die slechts hun eigen machtshonger
wensten te stillen. 14 Het volk (bij de Romeinen de populus) had in deze interpretatie de taak te
waken voor corruptie en door een actieve deelname aan de politiek de vrijheid veilig te stellen.
Deze klassiek republikeinse theorie was zeker niet nieuw in de Nederlandse politieke context,
maar zij was halverwege de achttiende eeuw enigszins op de achtergrond geraakt en vóór 1780
nauwelijks tegen het bewind van Willem V in stelling gebracht. 15 Dat Joan Derk van der Capellen
een van de eersten was die dit nadrukkelijk wel begon te doen, had goeddeels te maken met zijn
voor Nederlandse begrippen bijzondere Britse oriëntatie. De baron lijkt deze deels te danken
hebben gehad aan zijn geleerde vriend Simon de Vries, die in Oxford zou zijn gepromoveerd in de
wijsbegeerte en later in zijn huis in Deventer beschikte over een uitgebreide bibliotheek met tal van
Engelstalige werken waarvan hij zijn kennissenkring gebruik liet maken. 16
Twee belangrijke auteurs uit de Britse traditie had Van der Capellen persoonlijk in het
Nederlands vertaald. In 1774 was zijn vertaling verschenen van Andrew Fletchers Discourse of
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government with relation to militias.17 Dit werk was een laat zeventiende-eeuwse kritiek op Europese
vorsten die in toenemende mate permanente legers op de been hielden, waarmee zij zich niet alleen
konden verdedigen tegen vijanden van buitenaf maar ook hun eigen bevolking konden
onderdrukken. Fletcher wilde deze staande legers vervangen door een gewapende burgermacht,
waarin burgers al vanaf jonge leeftijd zouden worden getraind in republikeinse deugden. Dit
klassiek republikeinse ideaal wilde Van der Capellen nu, zo bleek in Aan het volk van Nederland,
verwezenlijken in de Republiek. 18
In 1776 en 1777 had Van der Capellen een Nederlandstalig publiek kennis laten maken met het
in diezelfde jaren verschenen werk van de Engelsman Richard Price. 19 In twee politieke pamfletten
steunde Price de Amerikaanse opstandelingen in hun strijd tegen de Britse autoriteiten, en kwam
hij tegelijkertijd op voor de rechten van de dissenters waartoe hij zelf behoorde. Het hoofdargument
dat hij hiervoor introduceerde in Observations on the nature of civil liberty was de
onvervreemdbaarheid van de soevereiniteit van het volk en het daaruit volgende recht zijn eigen
bestuur te kiezen. 20
Price ontleende deze opvatting hoofdzakelijk aan het werk van John Locke, maar gaf hieraan een
radicalere interpretatie: waar Locke had gemeend dat het volk pas het recht had zijn regering te
vervangen wanneer deze zijn vertrouwen had geschonden door haar macht te misbruiken, vond
Price dat het volk dit recht te allen tijde mocht laten gelden. Hij combineerde zo de Lockeaanse
notie van zelfbestuur met de klassiek republikeinse interpretatie van burgerlijke vrijheid, die inhield
dat een volk alleen vrij kon zijn wanneer het permanent en actief aan de politiek deelnam. 21 De
optimale burgerlijke vrijheid kon volgens Price alleen bereikt worden wanneer iedere burger direct
kon meeregeren. Deze situatie kon in grote samenlevingen echter zeer dicht worden benaderd door
gebruik te maken van een vorm van representatie:
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‘The members of a state […] may entrust the powers of legislation, subject to such restrictions as
they shall think necessary, with any number of delegates; and whatever can be done by such
delegates within the limits of their trust, may be considered as done by the united voice and
counsel of the community.’ 22

Price trachtte deze overtuiging te verenigen met het eveneens klassiek geïnspireerde ideaal van de
gemengde regering. Het was in de Oudheid in de eerste plaats Polybius geweest die had betoogd dat
de beste regeringsvorm moest worden gezocht in een evenwicht tussen monarchale, aristocratische
en democratische elementen, omdat iedere staat waar een van deze elementen overheerste gedoemd
was zichzelf op termijn te gronde te richten. 23 Price zag de mixed government terug in de Britse
regeringsvorm, waar de koning en de lords en commons in het Britse parlement in beginsel het juiste
evenwicht konden bereiken. Hij pleitte dan ook niet voor een algehele omverwerping van het Britse
politieke systeem, maar voor een hervorming en versterking van het democratische element. 24
De Britse schrijver werd hierin gevolgd door Van der Capellen, die geloofde dat de Nederlandse
constitutie het ideale machtsevenwicht ooit dicht had benaderd, maar daar in de loop van twee
eeuwen ver van verwijderd was geraakt. Het aristocratische element identificeerde Van de Capellen
niet met de bestaande oligarchie van stedelijke regenten, maar met een groep die in de Nederlandse
politiek traditioneel van relatief weinig betekenis was, de landadel waartoe de Overijsselse baron zelf
behoorde. De regenten behoorden in Van der Capellens visie het democratische element te
vormen, waarvoor het noodzakelijk was dat ze door de bevolking werden verkozen en gecontroleerd.
In de huidige situatie, waarin zeker de Hollandse regentenklasse zichzelf in stand hield door een
systeem van coöptatie en overerving, gedroegen de regenten zich als aristocraten en werd het volk
geheel uitgesloten van de politiek. 25
De ideale situatie was verder uit beeld geraakt doordat de stadhouder, die in de Nederlandse
gemengde constitutie het monarchale element vertegenwoordigde, zijn macht net als de regenten
verre had overschreden. Dit had hij niet in de laatste plaats gedaan door in een aantal gewesten
vergaande rechten te verwerven in het benoemen van de stedelijke bestuurscolleges. 26 Tussen de
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stadhouder en de regenten in die provincies waren daarmee afhankelijkheidsrelaties ontstaan, die in
de klassiek republikeinse politieke theorie gelijkstonden aan corruptie en de degeneratie van het
politieke bestel. 27 Het inperken van de macht van de stadhouder en de stedelijke regenten om het
evenwicht in de gemengde constitutie te herstellen was het politieke programma waarop Van der
Capellen inzette. 28
De Republiek en Groot-Brittannië tekenden in 1783 een wapenstilstand, maar de antistadhouderlijke sentimenten verdwenen daarmee allerminst. In de tweede helft van dat jaar
kwamen regenten uit Holland, Utrecht, Friesland, Gelderland en Overijssel tweemaal bijeen om
afspraken te maken over een gezamenlijke oppositie tegen Willem V. Van der Capellen behoorde
op de regentenvergaderingen tot de eregasten, maar hij realiseerde zich al snel dat zijn beroep op de
leer van de onvervreemdbare soevereiniteit van een actief in de politiek participerende
burgerbevolking daar niet echt in goede aarde viel. Veel regenten redeneerden vanuit een
traditioneler staatsgezind republikanisme dat zijn oorsprong vond in de zeventiende-eeuwse
Republiek. Zij wilden de macht van de stadhouder drastisch inperken of hem zelfs helemaal aan de
kant schuiven, maar waren niet bereid hun eigen machtspositie serieus ter discussie te stellen. 29
De ideeën en inspiratiebronnen van de Overijsselse patriottenvoorman konden op meer
goedkeuring rekenen onder pamflettisten en tijdschriftauteurs, die de leer van de oppermacht van
het volk eveneens als uitgangspunt namen. 30 Pieter Vreede, die Van der Capellens vertaling van
Price later zou omschrijven als het ‘handboek’ van zijn patriotse jaren, publiceerde onder het
pseudoniem Waermond en Vryhart een Gesprek over de vrijheid der Nederlandren en den aert der waere
vrijheid (1783). 31 In dit pamflet zette hij glashelder uiteen waarom het door regenten geregeerde
Nederlandse volk sinds de opstand tegen Spanje nooit werkelijk vrijheid had gekend:
‘Gij kunt niet gezegd worden vrij te zijn, zo lange gij zelve geen bestuur hebt over uw zelven – over
uwe eigendommen – over uw geluk. Zoo lange de beheering van deezen, aen andren word
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overgelaeten, zonder dat gij een constitutioneel regt hebt, om die mannen, welke gij deeze
behering geeven wilt, zelfs te kiezen.’ 32

Aangespoord door de patriotse pers ontstonden in verschillende steden bewegingen die begonnen
te eisen dat de stadhouder zijn invloed op de lokale wetgevende colleges niet of nauwelijks meer zou
laten gelden, en dat de burgers hun regenten voortaan zelf zouden mogen kiezen. Deze
ontwikkelingen waren geen herhaling van de in de Republiek regelmatig terugkerende staatsgezinde
reflex, maar hadden een wezenlijk nieuw, zelfs revolutionair karakter. 33 De geschiedenis van de
Republiek werd nu in toenemende mate geïnterpreteerd als een voortdurende strijd tussen
stadhouders en staatsgezinde regenten, waarvan de burgerbevolking nu al ruim twee eeuwen lang
het lijdzame slachtoffer was. 34
Patriotten in de stad Utrecht namen in 1784 het voortouw met het opstellen van een stedelijk
concept-bestuursreglement, dat onder meer voorzag in een getrapt kiesstelsel bij een vrijgekomen
vacature en de instelling van een controlerend college van burgergecommitteerden. Het idee voor
dit college was de Utrechters nog aangereikt door Van der Capellen, die niet lang daarna overleed,
zodat hij niet hoefde mee te maken dat de indiening van het concept-reglement de aanleiding
vormde tot een bittere politieke strijd. 35
Onder de Utrechtse patriotten tekenden zich twee kampen af: de democratische vernieuwers
stonden op invoering van het reglement, terwijl de intellectuele erfgenamen van de staatsgezinden
het democratische gehalte ervan te hoog vonden. Op 11 maart 1785 leidde de benoeming tot de
vroedschap van Jonathan Sichterman, een tegenstander van het reglement, tot een historische
confrontatie tussen beide stromingen. Het stadhuis werd omsingeld door een ontevreden
volksmassa die op de hand was van de democraten, waarna de benoeming werd teruggedraaid en
ook negentien zittende vroedschapsleden tijdelijk hun zetel opgaven uit verontwaardiging over deze
intimidatie. Na maandenlang getouwtrek tussen democratische en staatsgezinde patriotten en
enkele overgebleven orangisten werd het nieuwe reglement in 1786 uiteindelijk in licht gewijzigde
vorm ingevoerd. 36 Hiermee had zich op lokaal niveau niets minder dan een revolutie voltrokken.
De gebeurtenissen in Utrecht werden elders in het land op de voet gevolgd, en strekten vooral
veel Hollandse steden tot voorbeeld. De als nooit tevoren florerende politieke pers diende als een
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belangrijke katalysator voor landelijke verspreiding van patriotse denkbeelden. 37 Bovendien
kwamen sinds 1784 afvaardigingen samen van de vrijcorpsen die overal in het land waren opgericht
door burgers die zo het republikeinse ideaal van burgerwapening wilden realiseren. 38 In juni 1785
werd op de derde nationale vergadering van vrijcorpsen een Acte van Verbintenis gesloten, waarin
men zich onder meer uitsprak voor een ‘volksregering bij representatie’. We kennen deze
regeringsvorm tegenwoordig onder de noemer vertegenwoordigende democratie. 39
Dat het in een federale staat als de Republiek nog niet zo eenvoudig zou zijn de revolutie na de
veelbelovende ontwikkelingen in Utrecht en elders nationaal te maken, bleek toen in de landelijke
vrijcorpsvergaderingen onenigheid ontstond over de interne stemprocedure. De afgevaardigden uit
Holland, waar de vrijcorpsen het radicaalst en het talrijkst waren, wilden per corps stemmen, terwijl
de overige gewesten liever stemden per gewest. Het zwaartepunt van de patriotse activiteit
verplaatste zich hierdoor naar de verschillende gewesten, die nu elk hun eigen vergadering
oprichtten. 40 Het meningsverschil over de stemwijze vormde een voorafschaduwing van de
moeilijkheden die zich een decennium later zouden voordoen in de Bataafse Republiek, toen voor
het eerst in de geschiedenis werd gepoogd op nationaal niveau invulling te geven aan de
representatieve democratie.
Uit de gelederen van de Hollandse Vergadering kwam het plan dat later bekend is komen te
staan als het Leids ontwerp (1785). Dit document, een gezamenlijke inspanning van patriotten als
Pieter Vreede, Wybo Fijnje en Rutger Jan Schimmelpenninck, is een van de belangrijkste pogingen
om het patriotse hervormingsprogramma samen te vatten. 41 Het beoogde een ‘grondwettige
herstelling’ of terugkeer naar de zuivere republikeinse staatsvorm die in een ver verleden
verondersteld werd te hebben bestaan, maar die door de eeuwen heen door kwaadwillende
aristocratische en monarchale elementen zou zijn aangetast. 42
Grondwettige herstelling (2 delen, 1784-86) was ook de titel van een eveneens door een collectief
van patriotse auteurs geschreven boekwerk, maar in weerwil van hun beroep op herstel bevatte dit
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document juist een belangrijke stimulans voor grondwettelijke vernieuwing. 43 Tot ver in de
achttiende eeuw was het woord ‘constitutie’ opgevat als de politieke situatie van een staat, of
simpelweg als synoniem voor ‘regering’. In de Amerikaanse Revolutie had echter het idee postgevat
dat een constitutie een geschreven document moest zijn waarin de structuur van een regeringsvorm
uiteen werd gezet en waarin ook de rechten van de burgers waren opgenomen. Een constitutie had
alleen geldigheid, zo vonden de Amerikanen bovendien, wanneer deze door de soevereine bevolking
was goedgekeurd. 44
Na hun onafhankelijkheid van Engeland hadden constituerende vergaderingen in de
Amerikaanse staten één voor één een eigen constitutie ontworpen, een proces dat ook in Europa
met aandacht was gevolgd. In de Republiek was de in 1579 door de Nederlandse provincies en
tegen de Spaanse vorst Filips II getekende Unie van Utrecht altijd beschouwd als het constitutieve
document van het Nederlandse bondgenootschap. 45 De auteurs van de Grondwettige herstelling
realiseerden zich nu echter dat het nooit door de bevolking gesanctioneerde Unietractaat helemaal
geen constitutie was in de moderne zin van dit woord. 46 Hun achter een retorisch beroep op herstel
verscholen oproep om de Republiek in navolging van de Amerikaanse staten een eigen constitutie
te geven moet worden beschouwd als een belangrijk markeerpunt in de ontwikkeling van het
patriotse politieke denken. Later zou de wens tot een grondwet te komen uitgroeien tot de
voornaamste motor achter het politieke proces in de Bataafse Republiek.
Misschien wel de belangrijkste individuele bijdrage aan het patriotse republikanisme werd
geleverd door Rutger Jan Schimmelpenninck. 47 Deze jonge jurist maakte in de vroege jaren tachtig
deel uit van de studentengemeenschap in Leiden, waar de patriotten sterk vertegenwoordigd waren.
Schimmelpenninck had meegewerkt aan het Leids ontwerp, maar daarnaast verdedigde hij in
december 1784 zijn proefschrift De imperio populari caute temperato, dat in 1785 in het Nederlands
43

Grondwettige herstelling, van Nederlands staatswezen zo voor het algemeen bondgenootschap, als voor het bestuur van elke
byzondere provincie; geschikt om het voornaam doelwit aan te toonen, waar toe de poogingen van goede regenten en de requesten
van vaderlandlievende burgers moeten strekken (2 delen, Amsterdam 1784-86).
44
Velema, ‘Dutch constitutionalism’, 187. Vergelijk ook Gerald Stourzh, ‘Constitution. Changing meanings of the
term from the early seventeenth to the late eighteenth century’, in: Terence Ball en J.G.A. Pocock ed., Conceptual
change and the constitution (Lawrence 1988) 35-54.
45
Zie over de Unie van Utrecht: S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg ed., De Unie van Utrecht. Wording en werking
van een verbond en een verbondsacte (Den Haag 1979); J.C. Boogman, ‘The Union of Utrecht. Its genesis and
consequences’, in: idem, Van spel en spelers. Verspreide opstellen (Den Haag 1982) 53-83.
46
Velema, ‘Concept of liberty’, 52-54; idem, ‘Dutch constitutionalism’, 187.
47
Zie over Schimmelpennincks republikanisme: Stephan Klein, ‘Republikanisme en patriottisme. Rutger Jan
Schimmelpenninck en de klassieke wortels van het republikeinse denken’, TvG 106.2 (1993) 179-207. Over
Schimmelpenninck verder onder meer L.J. Rogier, ‘Rutger Jan Schimmelpenninck, op 31 oktober 1761 te
Deventer geboren’, Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 77
(1962) 149-202; Theun de Vries, Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek (Den Haag 1965); G.
Schimmelpenninck, Rutger Jan Schimmelpenninck en eenige gebeurtenissen van zijnen tijd (Den Haag 1845) 73-79;
N.C.F. van Sas, ‘Rutger Jan Schimmelpenninck. Van parlementariër tot president’, in: idem, Metamorfose, 293-302.

46

werd gepubliceerd als Verhandeling over eene wel ingerigte volksregeering. 48 Dit uiterst helder geschreven
en zorgvuldig geannoteerde proefschrift was opgebouwd als een theoretische beschouwing over de
ideaaltypische ‘volksregeering’. Naar de politieke situatie in de Republiek werd niet verwezen.
In plaats daarvan positioneerde Schimmelpenninck zich nadrukkelijk binnen een eeuwenoud en
tegelijkertijd uiterst actueel politiek debat en putte hij uit de grondwetsteksten van de verschillende
Amerikaanse staten, maar ook uit het werk van tal van republikeinse denkers, van Cicero tot
Machiavelli en van Rousseau tot Montesquieu. De in Deventer geboren Schimmelpenninck, die net
als Joan Derk van der Capellen had behoord tot de kring van de eerdergenoemde geleerde Simon
de Vries, was bovendien vertrouwd met het werk van Britse auteurs als Richard Price en diens
vriend en geestverwant Joseph Priestley, wiens sleutelwerk Essay on the first principles of government
(1768) in 1783 door Van der Capellen was vertaald. 49
Schimmelpenninck sprak zich in zijn proefschrift ondubbelzinnig uit voor de ‘volksregeering’. In
deze regeringsvorm bestuurden de burgers als leden van de maatschappij hun zaken zelf of lieten zij
dit over aan vertegenwoordigers die bij meerderheid van stemmen uit hun midden waren verkozen.
Hij sprak een onvoorwaardelijk vertrouwen uit in de mogelijkheid van politieke vertegenwoordiging
met volledige handhaving van de staatkundige vrijheid van iedere burger. De jonge patriot was zich
ervan bewust dat hij zich daarmee sterker uitdrukte dan Price, die de vertegenwoordigende
democratie had voorgesteld als een net iets minder perfect systeem dan een vorm van zuiver
zelfbestuur, en dat hij op dit punt fundamenteel van mening verschilde met de Zwitserse denker
Jean-Jacques Rousseau. 50
In diens invloedrijke Du contrat social (1762) had Rousseau betoogd dat de algemene wil of
oppermacht van het volk niet vervreemd, en dus óók niet vertegenwoordigd kon worden. Directe
democratie was volgens de Zwitserse denker het ideale politieke bestel, en iedere vorm van
representatie was onacceptabel of op zijn best onwenselijk. 51 Schimmelpenninck maakte direct aan
het begin van zijn Verhandeling duidelijk Rousseaus premisse niet te aanvaarden:
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‘Dat de opperste magt zoude kunnen vervreemd en onherroepelijk opgedragen worden, ontken ik
gaarne met Rousseau, maar dat het opperste bewind, of het recht om uit naam van ’volk de zaaken
te bestieren, het geen niet anders is dan de uitoefening der opperste magt, niet aan zommigen uit het
volk kan toevertrouwd worden, stem ik hem volkstrekt niet toe.’ 52

Schimmelpenninck beargumenteerde deze overtuiging door te benadrukken dat het volk in staat
was de bekwaamste lieden tot volksvertegenwoordigers te verkiezen, een gegeven dat door Rousseau
zelf overigens niet werd ontkend. 53 Omdat het van het uiterste belang was dat de belangrijkste
ambten van de staat ook echt werden bekleed door burgers die boven hun medeburgers uitblonken
in ‘braafheid’, ‘kloekmoedigheid’ en ‘wijsheid’, mocht een tot vertegenwoordiger verkozen burger
de hem opgedragen ‘burgerlast’ (onus publicum) niet weigeren, maar moest hij deze in dienst van de
maatschappij aannemen. 54 Bijkomende voorwaarden waren dat burgers om hun stem te mogen
uitbrengen moesten beschikken over een bepaalde mate van bezit en een zekere mate van inzicht in
staatszaken, en dat zij hun vertegenwoordigers in alle vrijheid konden kiezen. 55
Wanneer aan deze voorwaarden werd voldaan, konden de burgers erop vertrouwen dat hun
vertegenwoordigers beter in staat waren over staatszaken te oordelen dan zij, en moesten ze dit
oordeel dan ook aan hen overlaten. 56 Met dit pleidooi voor volksvertegenwoordigers die
onafhankelijk van hun kiezers opereerden, distantieerde Schimmelpenninck zich van het bindend
mandaat dat in de gangbare politieke praktijk van de Republiek altijd was beschouwd als
plechtanker van verstandig bestuur. Ook in eerdere patriotse pamfletten was deze onafhanklijkheid
nog niet zo scherp geformuleerd. Pieter Vreede had in de eerder genoemde samenspraak tussen
Waermond en Vrijhart bijvoorbeeld gesteld dat volksvertegenwoordigers in elk geval een ‘algemeen
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berichtschrift’ van hun kiezers zouden moeten volgen; hoe specifiek dit mandaat moest zijn had hij
in het midden gelaten. 57
Waar patriotse tijdsdocumenten als het Leids ontwerp en de Grondwettige herstelling aan de
vooravond van de Bataafse Republiek gedateerd zouden blijken en geen rol van betekenis meer
speelden, zou Schimmelpennincks visionaire Verhandeling in 1794 een ongewijzigde herdruk
beleven. Een vruchtbare voedingsbodem vond op dat moment vooral Schimmelpennincks
antwoord op Rousseaus ontkenning van de mogelijkheid tot politieke representatie, waarmee hij in
het Europa van de vroege jaren tachtig op de troepen vooruit liep. 58 Hoewel de Rousseauïstische
notie van de onmogelijkheid van vertegenwoording ook in de Bataafse tijd af en toe de kop zou
opsteken, zou het onderscheid tussen enerzijds de onvervreemdbaarheid van de oppermacht van het
volk en anderzijds de mogelijkheid tot uitoefening van deze oppermacht door verkozen
vertegenwoordigers door veruit de meeste Bataven worden aanvaard.
De discussie over soevereiniteit, vertegenwoordiging en de status van de ‘constitutie’ bleef geen
aangelegenheid van politieke programma’s en vrijcorpsvergaderingen, maar drong ook door tot het
institutionele niveau van de gewesten. In de zomer van 1786 dreigden de orangisten de
meerderheid te verliezen in de Statenvergadering van Gelderland, en daarmee de macht over de
provincie. De prins van Oranje voelde zich hierdoor zo in het nauw gedreven dat hij begin
september overging tot een gewapend ingrijpen in de patriotse stadjes Hattem en Elburg, waar de
patriotten met geweld werden verdreven. Voor de patriotten betekende dit burgeroorlog. De
Hollandse Staten boden de gevluchte Gelderse patriotten hun bescherming aan en schorsten op 16
september de stadhouder in zijn functie van kapitein-generaal van de door Holland betaalde
regimenten. 59
Ook de Overijsselse Statenvergadering ging ertoe over de macht van de stadhouder in te perken.
Utrecht, Friesland en Groningen raakten intern sterk verdeeld 60 – in de eerste twee provincies was
zelfs sprake van twee elkaar niet erkennende Statenvergaderingen – terwijl alleen in de
Statenvergaderingen van Gelderland en Zeeland de orangisten vooralsnog de overhand hielden. De
patriotten durfden nu hardop te denken aan een algehele revolutie die overal op lokaal niveau haar
beslag moest krijgen, zonodig geholpen door inzet van een burgerleger. Het voorbeeld hiervoor
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werd wederom gegeven in Holland, waar zogenaamde ‘vliegende legers’ in augustus 1787 de
revolutie oplegden aan de steden die hiertoe uit eigen beweging niet geneigd waren. 61
Het orangistische kamp behield intussen de hoop dat het de revolutionaire ontwikkelingen nog
volledig kon terugdraaien. Sinds het voorjaar van 1787 was men druk doende met voorbereidingen
voor een contrarevolutie. De terugkeer naar Den Haag van Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote
van de stadhouder, moest een symbolische stap worden in dit proces. Op 28 juni vertrok
Wilhelmina uit Nijmegen, waar het stadhouderlijke paar zich had teruggetrokken, maar onderweg
werd zij aangehouden bij Goejanverwellesluis en op last van de Staten van Holland teruggestuurd.
De patriotten waren gealarmeerd en de geplande tegencoup vond geen doorgang, maar dit incident
betekende niettemin het begin van het einde voor de patriottenbeweging. 62
De machtige broer van Wilhelmina, koning Frederik Willem II van Pruisen, legde haar
aanhouding uit als een zware belediging. Hij eiste genoegdoening van de Staten van Holland, maar
kreeg nul op het rekest. Dit maakte de weg vrij voor een militaire interventie van Pruisische zijde.
Op 13 september 1787 trok een Pruisische legermacht de Republiek binnen. De gewapende burgers
bleken niet opgewassen tegen het geweld van dit professionele leger. Een kleine maand later
capituleerde Amsterdam als laatst overgebleven patriottenbolwerk en was de militaire
contrarevolutie een feit. 63
De ‘omwenteling’ van 1787 ging in de eerste maanden gepaard met grootschalige plunderingen
en gewelddadigheden, die door het hernieuwd orangistische bewind werden gedoogd. Na deze
periode van chaos volgden officiële maatregelen. Vooral in Holland werden de besturen en
ambtenarencorpsen op alle overheidsniveaus gezuiverd. In de andere gewesten werd minder radicaal
opgetreden, maar vonden niettemin zuiveringen plaats. Niet alleen ambtenaren in de strikte zin van
het woord, maar ook de meest uitgesproken patriotse predikanten en hoogleraren werden uit hun
functies ontheven. Op minder grote schaal was er sprake van gerechtelijke vervolgingen. Omdat
onmogelijk alle patriotten konden worden vervolgd, kondigde het justitiële apparaat een
amnestieregeling aan, maar wie in de revolutie een leidende rol had vertolkt liep het gevaar hiervan
te worden uitgesloten. 64
Een deel van de patriotten wachtte de plunderingen en strafmaatregelen niet af. Enkele
duizenden vluchtten de grens over om zich voor korte of langere tijd aan de orangistische repressie
te onttrekken. Aanvankelijk vormden vooral de Oostenrijkse Nederlanden een populair
61
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toevluchtsoord, maar uiteindelijk zou het merendeel van de vluchtelingen terechtkomen in
Frankrijk. 65 Terwijl de meer bemiddelde Nederlanders zich in en rondom Parijs vestigden, streken
ongeveer vijfduizend vluchtelingen vanaf 1787 neer in de stadjes van Frans-Vlaanderen en Artois,
waar zij voor onderdak en financiële steun aanklopten bij de Franse overheid. 66 Het gros van de
ballingen zou de komende jaren doorbrengen in dit perifere deel van Frankrijk, waar ze echter net
zo goed als de patriotten in de hoofdstad verzeild raakten in de onontkoombare storm die de Franse
Revolutie heette.

Franse Revolutie
Aan het begin van het jaar 1789 was Frankrijk in de ban van de derde stand. 67 Emmanuel-Joseph
Sieyes, tot dan toe een vrij onbekende kanunnik van de kathedraal van Chartres, bleek met het
pamflet Qu’est-ce que le tiers état? het scenario te hebben geschreven voor de eerste fase van de Franse
Revolutie. 68 Het pamflet van Sieyes was een bijdrage aan de enige tijd daarvoor losgebarsten
pamflettenstrijd over de aard van de eerste bijeenkomst van de États Généraux sinds 1614. Grote
financiële problemen hadden koning Lodewijk XVI in augustus 1788 doen besluiten de Franse
Staten-Generaal bijeen te roepen. Het publieke debat had zich vanaf dat moment vooral afgespeeld
tussen voor- en tegenstanders van een mogelijke wijziging in de stemprocedure.
Bij eerdere samenkomsten had elk van de drie standen die de Franse onderdanen
vertegenwoordigden, de adel, de geestelijkheid en de derde stand, evenveel leden mogen
afvaardigen en een even zware stem gehad. Veel pamfletschrijvers redeneerden nu dat de derde
stand recht had op twee keer zoveel afgevaardigden als elk van de andere standen, aangezien zij de
absolute meerderheid van de Fransen vertegenwoordigde. Een logische aanvullende eis was de
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stemmingen voortaan per hoofd in plaats van per stand te laten plaatsvinden, omdat een
verdubbeling van het aantal afgevaardigden anders louter symbolisch zou zijn. 69
Ook Sieyes rekende zijn lezers voor hoe de verhoudingen lagen: in zijn berekening bestond de
derde stand uit 25 miljoen Fransen, terwijl de overige twee standen bij elkaar nog geen
tweehonderdduizend edelen en geestelijken telden. Anders dan de meeste pamfletschrijvers
betoogde hij echter dat een verdubbeling van het aantal afgevaardigden nog altijd op geen enkele
wijze recht zou doen aan de derde stand, die op deze manier zwaar ondervertegenwoordigd zou
blijven. 70 De hervormingen die hij Sieyes voorstelde waren radicaler van aard. Als uitgangspunt nam
hij de politieke theorie die door Rousseau was uiteengezet in diens Du contrat social, zonder
overigens expliciet naar de Zwitserse denker te verwijzen. De natie was ontstaan op het moment dat
voorheen geïsoleerde individuen met elkaar een maatschappelijk verdrag waren aangegaan,
waardoor hun individuele willen waren versmolten tot een algemene wil. Deze natie, die voorafging
aan welke vorm van constitutionele ordening dan ook, behield het onvervreemdbare recht op ieder
moment uiting te geven aan die wil, op de manier die zij verkoos. In constitutionele kwesties, en zo
beoordeelde Sieyes de vraag hoe de États Généraux moesten worden samengesteld, kon alleen de
natie zelf besluiten nemen. 71
Het was op het punt van de vertegenwoordiging dat Sieyes bewust afweek van Rousseau, en het
was zijn precies op het juiste moment geformuleerde representatietheorie die Qu’est-ce que le tiers
état? maakte tot hét manifest van de vroege Franse Revolutie. Wanneer het ging om het vaststellen
van een constitutie kon de natie zich volgens Sieyes laten vervangen door een lichaam van
buitengewone vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers bepaalden de constitutie, net als de
natie zelf dit zou doen. De algemene wil die zij door onderlinge beraadslagingen formuleerden was
even geldig als de wil van de natie zelf. Bij deze vorm van buitengewone vertegenwoordiging was het
politieke lichaam dat hiervoor tijdelijk in het leven werd geroepen weliswaar niet de natie, maar
mocht het wel als de natie worden beschouwd. 72
Uit deze redenering volgde voor Sieyes dat de États Généraux ongeschikt waren om
veranderingen in de constitutie aan te brengen. Het probleem was dat hun bijeenroeping door de
koning niet meer viel terug te draaien. De pragmatische oplossing die Sieyes hiervoor aandroeg was
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even eenvoudig als revolutionair. Omdat de afgevaardigden van de derde stand nu eenmaal de
overgrote meerderheid van de Franse natie vertegenwoordigden, had de derde stand in zijn ogen
het volste recht zichzelf uit te roepen tot een zogeheten Assemblée Nationale en zo de natie een
geschreven grondwet te geven. 73
Op de dag van de opening van de États Généraux, 5 mei 1789, verzocht koning Lodewijk XVI
iedere stand onafhankelijk aan te vangen met de procedure van verificatie van de geloofsbrieven van
de afgevaardigden. De derde stand weigerde deze stap uit angst dat dit de opmaat zou zijn voor een
stemming per stand in plaats van per hoofd. De impasse die hierdoor ontstond duurde voort tot
begin juni, toen Emmanuel Sieyes, hoewel zelf een geestelijke, als afgevaardigde van Parijs toetrad
tot de derde stand. 74 Al snel bleek dat Sieyes met zijn pamflet zoveel invloed had verworven dat hij
het initiatief in de standenvergadering naar zich toe kon trekken.
Op 10 juni stelde hij voor dat de leden van de derde stand de leden van de overige standen
zouden oproepen om zich bij hen te voegen; samen met de welwillende edelen en geestelijken zou
de derde stand dan een constituerende vergadering vormen. Dit voorstel werd in licht gewijzigde
vorm aangenomen. Vijf dagen later kwam hij met een nieuw voorstel: de derde stand zou zichzelf
moeten omdopen tot ‘des représentans connus et verifiés de la nation française’. Na een debat werd
deze weinig aansprekende naam op 17 juni verworpen ten gunste van de veel puntiger titel
Assemblée Nationale – nota bene de term die Sieyes eerder in Qu’est-ce que le tiers état? had
voorgesteld. 75 Door zich uit te roepen tot constituerende Assemblée Nationale waren de leden van
de États Généraux begonnen de tot voor kort onaantastbaar geachte soevereiniteit van de koning te
ondergraven. In de eerste, cruciale fase van dit proces had Sieyes de regie in handen. 76
De koning zag geen andere mogelijkheid dan de overgebleven leden van de overige twee standen
op te dragen zich ook bij de Assemblée te voegen, in de hoop dat de zaken in hun aanwezigheid een
gunstiger wending zouden nemen. Uit respect voor de koning voegden de nieuwe leden zich bij de
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Assemblée, maar velen van hen beschouwden zich als gebonden aan het mandaat van hun
kiesdistrict en weigerden daarom aan de beraadslagingen deel te nemen. Op 8 juli reageerde de
Assemblée hierop door te besluiten, wederom na een voorstel van Sieyes, dat zij zich hiervan niets
zou aantrekken en haar werkzaamheden zou voortzetten. 77
In het najaar van 1789 voerde Sieyes zijn representatietheorie een cruciale stap verder dan in
Qu’est-ce que le tiers état? Hij benadrukte nu dat de natie haar wil uitsluitend kenbaar kon maken door
de vrije, ongebonden beraadslagingen van haar vertegenwoordigers, en dat iedere inmenging van
burgers bij het maken van wetten thuishoorde in een directe democratie. Het grootste deel van de
mensheid beschouwde hij als ‘machines de travail’, die weliswaar burgerrechten hadden, maar beter
af waren wanneer ze deze rechten lieten uitoefenen door vertegenwoordigers, die hiertoe beter in
staat waren dan zijzelf, zonder daarmee van de rechten afstand te doen. 78
De representatieve regering was daarmee voor Sieyes niet het noodzakelijke kwaad dat zij voor
Rousseau was geweest, noch de regeringsvorm die zoals bij Price het ideaal van zelfbestuur dicht
genoeg benaderde, en zelfs niet zoals voor Schimmelpenninck een alternatief dat in het geheel niet
voor zelfbestuur onderdeed, maar de enige rationele en juiste manier om tot goede wetten te komen.
De mogelijkheid de natie te vervangen door een politiek lichaam, die hij in Qu’est-ce que le tiers état?
nog uitsluitend had gereserveerd voor een lichaam van buitengewone vertegenwoordigers en alleen
in het specifieke geval van een constituerende vergadering, strekte zich nu ook uit tot een gewone,
wetgevende vergadering. 79 In theorie bleef de natie voor Sieyes het soevereine lichaam, maar zij kon
dit slechts zijn in symbolische zin. Het vertegenwoordigend lichaam was voor hem nu het werkelijke
soevereine lichaam, omdat alleen daar de natie in haar geheel concreet samen kon komen om de
algemene wil te formuleren. 80
Impliciet greep Sieyes daarmee terug op de leer van de twee lichamen van de koning, die volgens
middeleeuwse theoretici beschikte over een werkelijk, sterfelijk lichaam en een symbolisch politiek
lichaam. Sieyes benadrukte tevens het belang van de unité et indivisibilité (eenheid en
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ondeelbaarheid) van het soevereine lichaam, en bouwde ook in dat opzicht voort op de
soevereiniteitstheorieën van het ancien régime. De notie dat soevereiniteit absoluut en ondeelbaar
moest zijn was in Frankrijk gemeengoed geworden in de tweede helft van de zestiende eeuw, en het
was de jurist Jean Bodin geweest die in Frankrijk het overtuigendst had betoogd dat ondeelbare
soevereiniteit alleen kon bestaan in het natuurlijke lichaam van de vorst. 81 Zowel Rousseau als
Sieyes nam de monarchistische theorie van de ondeelbare soevereiniteit als vertrekpunt, maar waar
Rousseau de vorst had vervangen door het volk, verving Sieyes de vorst de facto door het
vertegenwoordigend lichaam.
Het feit dat Sieyes zijn theorie bouwde op het fundament van het ondeelbare soevereine
koningschap had een aantal belangrijke implicaties voor de manier waarop hij de representatieve
regering in de praktijk voor zich zag. Zo verzette hij zich tegen het idee van een in twee kamers
opgedeeld wetgevend lichaam, dat volgens hem in strijd was met de ondeelbare soevereiniteit. 82
Ook hamerde hij erop dat de Assemblée Nationale permanent moest zijn, omdat hij het een absurd
idee vond dat een soeverein politiek lichaam tijdelijk non-existent kon zijn, waarna het door een
uitvoerend lichaam, dat niet soeverein was, weer tot leven moest worden gewekt. 83
De uiterste garantie voor de permanentie van het soevereine lichaam was voor Sieyes het
principe van ‘regeneratie’, dat in al zijn constitutionele plannen terugkeert. 84 In plaats van
periodieke verkiezingen waarin het gehele wetgevende lichaam in één keer gekozen werd, vond
Sieyes het van het uiterste belang jaarlijks niet meer dan een derde van het wetgevend lichaam te
vervangen. Zijn uitgangspunt was ook hier de theorie van de eeuwige continuïteit van het soevereine
koningschap. Sieyes meende echter dat deze continuïteit pas werkelijk kon worden gegarandeerd
met de maatregel die hij in gedachten had voor de Assemblée Nationale. 85
Als prominent lid van de door de Assemblée ingestelde constitutiecommissie had Sieyes een
belangrijke stem in de constitutionele debatten die zouden leiden tot de Franse grondwet van 1791.
In dit document werd vastgelegd dat de soevereiniteit toebehoorde aan de natie en moest worden
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beschouwd als één, ondeelbaar, onvervreemdbaar en onverjaarbaar. 86 Het wetgevend lichaam, dat
permanent was en bestond uit één kamer, vertegenwoordigde samen met de koning het volk. 87 De
leden van het wetgevend lichaam vertegenwoordigden de gehele natie en niet alleen het
departement waarin ze gekozen waren; er kon hen van de zijde van de departementen dus geen
enkel mandaat worden gegeven. 88
De wil van Sieyes was zeker niet altijd wet. In weerwil van zijn pleidooi voor gedeeltelijke
regeneratie besloot de Assemblée dat iedere twee jaar een geheel nieuw wetgevend lichaam zou
worden verkozen. 89 Gevoeliger was de nederlaag die hij leed toen de Assemblée Nationale met een
grote meerderheid besloot tot een zogenaamd opschortend veto voor de koning. Dit hield in dat
Lodewijk XVI wetten tijdelijk kon tegenhouden, en dat een veto van hem zou worden gevolgd door
een beroep op het volk, dat zich in grondvergaderingen over de wet zou moeten uitspreken. Sieyes
verzette zich tegen ieder koninklijk veto, maar vooral het beroep op het volk was hem een doorn in
het oog: het volk kon in zijn ogen slechts één stem hebben – de stem die door de
volksvertegenwoordigers werd geformuleerd. 90
Lodewijk XVI op zijn beurt was diep gegriefd dat hem geen absoluut maar slechts een beperkt
vetorecht was toegekend, terwijl de Assemblée hem eerder al verschillende andere koninklijke
privileges had ontnomen. 91 In april 1791 gaf hij zijn goedkeuring aan de op handen zijnde
grondwet bij een persoonlijk bezoek aan de Assemblée, maar tegelijkertijd waren de
voorbereidingen voor zijn vlucht naar het buitenland in volle gang. 92 De mislukte vlucht van de
koning, die plaatsvond op 21 juni, vormde een keerpunt in de revolutie. In Parijs, waar Lodewijk
XVI vanaf nu leefde als een gevangene in zijn eigen paleis, kwam de bevolking in opstand tegen de
monarchie. In de pers klonk de steeds luider wordende roep om van Frankrijk een republiek te
maken. Snel radicaliserende politieke clubs organiseerden demonstraties en boden petities aan in
de Assemblée Nationale. 93
Deze petities werden afgewezen of verdwenen direct bij een parlementaire commissie in de lade.
De verontwaardiging van de Parijzenaars richtte zich daardoor ook steeds meer op de Assemblée. 94
Binnen de vergadering hadden zij de steun van een kleine maar groeiende groep
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volksvertegenwoordigers rondom Maximilien de Robespierre, een tot dan toe relatief onopvallende
advocaat uit Arras. Waar Robespierre en zijn geestverwanten de nadruk aanvankelijk zoals vrijwel
iedereen hadden gelegd op de autonomie van het vertegenwoordigend lichaam, leken ze zich nu
opeens Rousseaus afwijzing van politieke vertegenwoordiging te herinneren. De oppermacht van
het volk ontwaarden deze volksvertegenwoordigers steeds minder in hun eigen Assemblée, en steeds
meer in de straten van Parijs. 95
Voorbijgaande aan deze minderheid trad de Assemblée met harde hand op tegen protesten. Zij
besloot dat Lodewijk XVI zijn plaats als hoofd van de uitvoerende macht zou terugkrijgen wanneer
hij de grondwet had getekend.
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Dit gebeurde op 14 september, waarna in oktober de

constitutionele Assemblée Nationale Législative aantrad. Mede door de beperkingen die in de
grondwet van 1791 waren opgenomen ten aanzien van het kiesrecht hadden de verkiezingen
geresulteerd in een vergadering die werd gedomineerd door gematigde aanhangers van de nieuwe
constitutionele monarchie. 97 Deze onervaren volkvertegenwoordigers – hun voorgangers uit de
Assemblée Nationale hadden op voorstel van Robespierre hun eigen onverkiesbaarheid
gedecreteerd 98 – konden op weinig sympathie rekenen van de radicale Parijse volkssociëteiten. In de
maanden die volgden gingen die zich steeds meer roeren toen de koning tot tweemaal toe zijn veto
uitsprak over maatregelen tegen tegenstanders van de revolutie. 99 Het duurde tot 10 augustus 1792
voordat het geradicaliseerde stadsbestuur van Parijs – de zogenaamde Commune – een
volksopstand ontketende die met de arrestatie van de koninklijke familie een einde maakte aan
bijna tien eeuwen Franse monarchie.
Zes chaotische weken later trad een nieuw, ditmaal op basis van algemeen mannenkiesrecht
verkozen constituerend en wetgevend lichaam aan. De Convention Nationale proclameerde direct na
haar aantreden de eerste Franse Republiek. Veel van de leiders van de Parijse opstand zaten nu als
volkvertegenwoordigers in de Convention en hadden de mond vol van de soevereiniteit van het
volk, met wie zij in de praktijk vooral de Parijse radicalen bedoelden. Onder hen bevond zich
Robespierre, die als journalist en prominent lid van de Commune de omwenteling van 10 augustus
had toegejuicht en als volksheld was teruggekeerd in het centrum van de macht. In de Convention
werd hij de belangrijkste vertegenwoordiger van de partij van de Montagnards en nam hij het op
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tegen de Girondijnen, die vooral de sentimenten vertolkten van de Franse wereld buiten Parijs; de
laatsten oordeelden hard over de slachtingen die tijdens de opstand van de Commune waren
aangericht. 100
De Montagnards en de Girondijnen stonden ook tegenover elkaar in het proces tegen Lodewijk
XVI, dat eind 1792 in de Convention werd gevoerd. Robespierre had zich vooraf uitgesproken
tegen een proces, omdat hij vond dat het volk zich op 10 augustus al had uitgesproken vóór executie
van de koning. Toen het proces er toch kwam, bracht hij hetzelfde argument in stelling tegen het
Girondijnse voorstel om de grondvergaderingen in het land zich te laten uitspreken over de straf
voor de koning. In naam van het volk werd in de Convention dit appel au peuple verworpen, een
belangrijke overwinning voor de Montagnards. 101 Robespierre speelde ook een leidende rol in de
befaamde Club de Jacobins, een veel door parlementsleden gefrequenteerde politieke sociëteit die was
vernoemd naar het voormalige klooster waarin zij bijeenkwam. De Jacobijnenclub was altijd bezocht
door zowel Montagnards als Girondijnen, maar hieraan kwam een eind toen de Girondijnse leider
Jacques Pierre Brissot in oktober 1792 van de club werd uitgesloten op beschuldiging van
samenzwering, een actie waar Robespierre mede de hand in had. 102 Vanaf dat moment domineerde
de partij van de Montagnards de Parijse Jacobijnenclub volledig en werd Jacobin een synoniem van
Montagnard.
Op 21 januari 1793 werd de Franse koning Lodewijk XVI ter dood gebracht en ging er een
schok van afschuw en verontwaardiging door Europa. Nadat Frankrijk in 1792 al in oorlog was
geraakt met Oostenrijk en Pruisen, traden in januari 1793 ook Spanje en Portugal toe tot de antiFranse coalitie. In februari was het vooral op aandringen van de Girondijnen dat de Convention
met een nieuwe oorlogsverklaring ook Groot-Brittannië en de Republiek toevoegde aan haar toch al
talrijke vijanden. De op alle fronten rampzalig verlopende oorlog en de daarmee gepaard gaande
prijsinflatie voedden in Parijs de anti-Girondijnse sentimenten. Op 31 mei kwam het tot een
nieuwe opstand, die leidde tot de eerste van een reeks zuiveringen waarmee de Girondijnen uit de
Convention werden verwijderd. De Parijse gebeurtenissen leidden tot een reactie van Girondijnen
in de departementen, die nu op hun beurt in opstand kwamen. Deze federalistische revolte, zoals de
opstand door het overgebleven rompparlement werd gebrandmerkt, kreeg al snel het karakter van
een burgeroorlog. 103
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Intussen hield de Convention zich bezig met het ontwerpen van een nieuwe grondwet. Het
uiteindelijke ontwerp dat op 24 juni 1793 werd aangenomen was radicaal, maar niet zo radicaal als
de Jacobijnen zich in hun vooral tot de Parijzenaars gerichte toespraken van de voorgaande
maanden hadden laten kennen. De grondwet moet dan ook vooral worden begrepen als een poging
te komen tot verzoening met de opstandelingen. 104 Het document voorzag in een relatief tandeloze
uitvoerende macht bestaande uit 24 ministers, en een wetgevende macht die werd gevormd door
een machtig, unicameraal Corps législatif. Dit wetgevend lichaam maakte decreten en wetten.
Decreten waren direct geldig, maar wetten moesten ter bekrachtiging aan de bevolking worden
voorgelegd wanneer een deel van de grondvergaderingen hierom vroeg. Er was dus een belangrijke
rol weggelegd voor de grondvergaderingen, die aanhoudend zouden moeten samenkomen om zich
uit te spreken. Iedere burger zou toegang krijgen tot de grondvergaderingen, en iedere Franse man
vanaf 21 jaar zou als burger worden beschouwd, net als vrijwel iedere buitenlander die langer dan
een jaar in Frankrijk woonde. 105
De grondwet was ontworpen door het Comité de Salut Public, een parlementaire commissie die
oorspronkelijk was ingesteld om toezicht te houden over de uit zes ministers bestaande uitvoerende
macht. Formeel was het Comité net als andere parlementaire commissies een integraal onderdeel
van de Convention, waaraan het maandelijks verantwoording verschuldigd was. In het debat dat tot
de oprichting had geleid was geopperd het een uitvoerende commissie te noemen, maar dit voorstel
was verworpen met een beroep op de noodzaak de wetgevende en uitvoerende macht strikt
gescheiden te houden. 106
Onder druk van de zich in de zomermaanden verder verhardende strijd tegen anti-revolutionaire
krachten uit binnen- en buitenland vervaagde deze scheiding echter alsnog. Op instigatie van de
eind juli toegetreden Robespierre greep het Comité de Salut Public de oorlogssituatie aan om zich
door de Convention met steeds meer bevoegdheden te laten bekleden. Vanaf het najaar van 1793
werd de uitvoerende macht in Frankrijk de facto uitgeoefend door een twaalfkoppige parlementaire
commissie die de ministeries aanstuurde en de Convention met de steun van de radicale
Parijzenaars op de publieke tribunes in haar greep wist te houden. Op 10 oktober gaf het Comité
zichzelf een mandaat voor onbepaalde tijd door te verklaren dat het intermediaire bestuur van
Frankrijk revolutionair zou blijven. Zolang de oorlog voortduurde, zou de grondwet niet worden
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geïmplementeerd. 107 De leden van het Comité bleven zelf benadrukken dat zij als onderdeel van de
Convention de wil van het soevereine volk belichaamden, maar ze gaven hieraan een geheel andere
invulling dan Sieyes in de eerste fase van de revolutie had gedaan. Soeverein was voor het Comité
alleen dat deel van het volk dat zich volledig vereenzelvigde met de idealen van de revolutie; ieder
die dit niet deed of daarvan werd verdacht, vertegenwoordigde het kwaad waarvan het land moest
worden gezuiverd. 108
De uitbanning van het kwaad zocht het Comité te bewerkstelligen door steeds meedogenlozer
decreten door de Convention te loodsen, die het mogelijk maakten burgers op basis van uiterst vage
beschuldigingen voor een Tribunal révolutionnaire te dagen. Deze terreurwetten kostten het leven aan
vele duizenden Fransen, terwijl intussen ook de burgeroorlog en de oorlog tegen de
contrarevolutionaire coalitie hun tol bleven eisen. In de eerste helft van 1794 zonk het land diep
weg in een sfeer van angst en paranoia. Ook in het centrum van de macht was niemand zijn leven
meer zeker. Volksvertegenwoordigers die de terreurwetten hadden gesteund eindigden nu zelf onder
de guillotine, nadat zij in staat van beschuldiging waren gesteld door een openbaar aanklager die
werd aangestuurd door het Comité de Salut Public en door het nauw met dit Comité
samenwerkende Comité de Sûreté Générale, de parlementaire commissie voor politie en justitie. 109
Nadat begin april een groep rondom de populaire George Danton was gearresteerd, was in de
Convention alle openlijke tegenstand tegen het Comité gebroken. Nog voor Dantons
terechtstelling, vijf dagen later, stemde de Convention in met de afschaffing van de ministeries,
waardoor de uitvoerende macht nu ook formeel in handen was van het vertegenwoordigend
lichaam, dat aan de leiband lag van het Comité de Salut Public. 110
Een op 10 juni aangenomen decreet maakte de veroordeling van vermeende vijanden van de
revolutie nog eenvoudiger dan zij al was. Deze wet leidde tot een splitsing in het Comité. Het drietal
Robespierre, Louis Antoine de Saint-Just en Georges Couthon, dat de wet in de Convention had
verdedigd, kwam in het Comité nu steeds meer alleen te staan. Hun tegenstanders verbonden zich
met het Comité de Sûreté Générale, dat zich door de nieuwe wet gepasseerd had gevoeld, en met
volksvertegenwoordigers die vreesden dat zij de volgenden waren tegen wie de wet zich zou keren.
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Op 27 juli 1794 – 9 Thermidor van het jaar II volgens de nieuwe Franse kalender 111 – bracht deze
gelegenheidscoalitie Robespierre en zijn naaste handlangers ten val. Een dag later werden zij
geguillotineerd en brak in de Franse Revolutie een overgangsfase aan, die bekend is komen te staan
als de Thermidoriaanse Reactie. 112

Stadhouderlijke restauratie en Bataafse omwenteling
Pieter Paulus was te laat. De Rotterdamse advocaat had willen meedoen aan een prijsvraag van het
Teylers Godgeleerd Genootschap. De inzet van deze prijsvraag, in feite een soort essaywedstrijd die
behoorde tot de succesformules van de achttiende-eeuwse genootschapscultuur, was een
verhandeling over het thema gelijkheid. Het Haarlemse genootschap sloot de termijn voor
inzendingen op 1 december 1791 en bekroonde de bijdragen van de Amsterdamse hoogleraar
Hendrik Cras en diens Utrechtse collega William Brown. 113 Paulus had de deadline niet gehaald,
maar kon zich wel enig gebrek aan voortvarendheid veroorloven. Toen hij zijn Verhandeling over de
vrage: in welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelyk te zyn? in 1793 alsnog voltooide, vond hij
direct een uitgever bereid om deze te publiceren. 114
In een opdracht toonde hij zich er erkentelijk voor dat het genootschap dit belangwekkende
onderwerp aan de orde had gesteld. 115 Deze erkentelijkheid bleek wederzijds. De directeuren van
Teylers wijdden een speciale vergadering aan de vraag hoe op Paulus’ verlate bijdrage gepast kon
worden gereageerd. Zij besloten hem een dankwoord te sturen, ‘met verklaaringe van hunne
volkomenste goedkeuringe der verhandeling’. Daarbij lieten ze, bij wijze van uitzondering, een
zilveren penning voor Paulus slaan, waarin was gegraveerd: ‘Aan den heer mr. Pieter Paulus,
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verdeediger van der menschen gelijkheid’. 116 Na publicatie werd de Verhandeling van Paulus direct
een bestseller waarbij het succes van de bekroonde inzendingen verbleekte. Een jaar na dato had het
werk al vier drukken beleefd.
De sleutel tot Paulus’ succes was zijn vermogen om in zijn geschriften als geen ander de grenzen
van het toelaatbare op te zoeken. Dit had hij al eerder bewezen in zijn studietijd, toen hij landelijke
bekendheid had gekregen met de publicatie van Het nut der stadhouderlijke Regering (1772), dat
eveneens gretig aftrek had gevonden. 117 In dit boek presenteerde Paulus zich – aanvankelijk
anoniem – als overtuigd voorstander van de bestaande stadhouderlijke structuur van de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden, maar benutte hij deze positie wel om op het bestel forse kritiek
uit te oefenen. In het bijzonder richtte hij zich op de kwalijke gevolgen van de cliëntelistische
hofcultuur van Willem V van Oranje. Paulus benadrukte te midden van de staatsgezinde en de
orangistische factie een onpartijdige positie te willen innemen. Toen hij echter twee jaar na de
eerste publicatie zijn auteurschap erkende, bezorgde een felle orangistische lobby hem niettemin de
reputatie een vijand van de stadhouder te zijn. 118
Paulus’ antwoord aan zijn critici was de vierdelige Verklaring der Unie van Utrecht (1775-1779),
een grondige historisch-wetenschappelijke analyse van het Unietractaat. Paulus beschouwde de
Unie als de enige legitieme basis voor het stadhouderlijke bestel, en roemde haar als ‘een der beste
grondwetten welken met menschelijke wijsheid immer konden beraamd worden’. In het verleden is
zijn Verklaring hierdoor nogal eens opgevat als een kritiekloze lofzang op deze overeenkomst. 119
Belangrijk is evenwel ook het zinnetje dat Paulus aan de zojuist geciteerde opmerking toevoegde:
‘voor den tijd waarin ze gemaakt wierd’. 120 Waar prins- en staatsgezinden tot dan toe vooral kritiek
hadden geleverd op de wijze waarop het kamp van de tegenstanders de Unie interpreteerde, durfde
Paulus het aan de Unie zélf neer te zetten als een vehikel van vervlogen tijden. Tussen de regels vol
loftuitingen gaf hij op subtiele wijze te verstaan dat de Unie, hoe briljant ook in haar eigen tijd, zo
langzamerhand toch wel voor verbetering vatbaar was. ‘’T zou toch eene groote dwaasheid zijn,’
schreef hij elders,
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‘te willen beweren, dat zij even zoo geschikt is voor den tegenwoordigen als den voorgaanden tijd.
[…] Onze voorouders […] beraamden alleen zulke punten, welken op hunne toenmalige
omstandigheden best pasten: terwijl ze voor de werkzaamheid van groote mannen, die hen
zouden volgen, overlieten, in ’t vervolg, zoodanige maatregels te nemen, als de uitkomst der zake
noodzaaklijk maken zou.’ 121

Het feit dat Paulus reeds vóór de jaren tachtig had gezinspeeld op de noodzaak tot veranderingen in
het staatsbestel, had hem onder patriotten én orangisten de reputatie van hervormer opgeleverd.
Hoewel hij in de patriottenbeweging nooit erg op de voorgrond was getreden, werd Paulus in 1788,
na een vage beschuldiging van patriotse sympathieën, niettemin ontheven uit het respectabele ambt
van advocaat-fiscaal bij de Rotterdamse Admiraliteit. Als ambteloos burger ontwikkelde hij zich
alsnog tot de spil van de patriottenbeweging in de Republiek, die na 1787 ondergronds was gegaan.
Niet lang na zijn ontslag maakte Paulus met zijn zwager Lambert van Eck een reis die zogenaamd
uitsluitend was bedoeld om privé-zaken te behartigen, maar in werkelijkheid tevens politieke
doeleinden diende. Zijn eerste bestemming was Brussel, waar hij sprak met voormalige patriotse
regenten die in ballingschap een sociëteit hadden opgericht, maar ook met minder voorname
patriotten, op wier vertrouwen hij eveneens kon rekenen. Na enkele dagen reisde Paulus met Van
Eck door naar Parijs, waar hij eveneens ontmoetingen had met verschillende leden van de
Nederlandse gemeenschap en met vooraanstaande Franse politici, naar alle waarschijnlijkheid om te
peilen of een Franse inval in de Republiek op korte termijn tot de mogelijkheden behoorde. 122
Na zijn terugkeer in de Republiek hielp Paulus vanuit zijn woonplaats Rotterdam mee de
patriotse droom levend te houden. Hij was zeker niet de enige. Na 1787 bleven de meeste patriotten
elkaar ontmoeten in genootschappen die officieel een kunstzinnig of godsdienstig oogmerk hadden,
maar waar in de praktijk patriotse idealen werden verkondigd en heimelijk patriotse literatuur werd
gelezen. Sommige verenigingen, zoals de vanaf 1784 door het hele land opgerichte Maatschappij tot
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Nut van ’t Algemeen, droegen in beginsel een open en politiek-neutraal karakter, maar fungeerden
lokaal in de praktijk soms als patriotse broedplaatsen. 123
Andere genootschappen waren nauwelijks verhulde voortzettingen van politieke organisaties die
in de patriottentijd hadden bestaan, zoals het ‘kunstlievende’ Amsterdamse leesgezelschap Doctrina
et Amicitia, dat vanaf 1788 vergaderde in het gebouw van de een jaar eerder verboden
Vaderlandsche Sociëteit, en grotendeels dezelfde leden had als zijn voorganger. 124 Genootschappen
als het Amsterdamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap, het Rotterdamse Studium
Scientiarium Genitrix, Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen uit Leiden en het Goudse
Goudsbloemen bleven na de orangistische contrarevolutie onder hun eigen naam bestaan, maar
richtten zich voor de buitenwacht nu weer volledig op de letterkundige activiteiten waarvoor ze ooit
waren opgericht. Achter de schermen behielden deze genootschappen echter een duidelijke
politieke kleur, en het waren dan ook niet toevallig uitgesproken patriotten die voorkwamen op
meerdere ledenlijsten. 125
Menig genootschapslid vervulde ook een rol in een van de vele binnenlandse tijdschriften, die na
1787 lippendienst bewezen aan de onpartijdige verlicht-spectatoriale traditie van vóór de
patriottentijd, maar bij voor- en tegenstanders bekendstonden als patriots. Veel van deze bladen
werden volgeschreven door een kleine groep patriotten uit de verlicht-confessionele hoek, die elkaar
kenden uit het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en uit de gelederen van
het Leidse Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen. De doopsgezinde domineeszoon Martinus
Nieuwenhuyzen, algemeen secretaris van ’t Nut, was een van de twee redacteuren van De
menschenvriend. De andere redacteur was de uiterst productieve Bernard Bosch, die tevens redacteur
was van De leerzame praat-al. 126
De verlichte Overijsselse dominee Jacob Kantelaar loste Bosch af als redacteur van de
Vaderlandsche bibliotheek. Kantelaar werd op zijn beurt opgevolgd door IJsbrand van Hamelsveld, die
ook de redacteur was van De vraag-al en De welmeenende raadgeever, en samen met Bosch de redactie
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voerde over De godsdienstvriend. 127 Uit dezelfde kring kwam de remonstrantse hoogleraar Jan
Konijnenburg, aan wiens Bijdragen tot het menschelijk geluk Nieuwenhuyzen en Kantelaar op hun
beurt bijdragen leverden. 128 De overheid was ervan op de hoogte dat deze bladen voornamelijk in
patriotse kringen werden gelezen, maar kon er weinig tegen uitrichten. 129 Slechts in een enkel geval
trad ze op, zoals bij De vaderlandsche praat-al van Bosch en Petronella Moens. 130 Na het verschijnen
van het eerste nummer, waarin de loftrompet werd gestoken over de zegeningen van de Franse
Revolutie, werd publicatie van dit blad direct door de Amsterdamse autoriteiten verboden. 131
Tussen verlichte en gezagsondermijnende filosofie bestond slechts een dunne scheidslijn, die
door de patriotse genootschappen en bladen aanvankelijk voorzichtig, later steeds openlijker werd
overschreden. De redevoeringen gehouden in Amsterdamse genootschappen als Doctrina et
Amicitia, Concordia et Libertate en Felix Meritis, die later dikwijls hun weg vonden naar een van
de patriotse tijdschriften, droegen eerst nog onschuldig ogende titels als ‘Vriendschap bij de Ouden’
en ‘Lof der naarstigheid’, maar vanaf de vroege jaren negentig stonden ook onderwerpen als
‘Vrijheid bij de Zwitsers’ en ‘Over de noodzakelijkheid der omwentelingen’ op het programma. 132
Terwijl het in die gevallen nog ging over de situatie in het buitenland of onderwerpen van
theoretische aard, hield de jonge patriot Samuël Wiselius in 1793 een lezingenreeks waarin hij
sprak over de ‘Staatkundige Verlichting der Nederlanderen’. Net als zijn geestverwanten in
ballingschap nam Wiselius in deze periode definitief afstand van de Unie van Utrecht, die door
hem werd gediskwalificeerd als tegenstrijdig en ontoereikend. Eenwording van staat en natie was
voor Wiselius – en voor zijn gehoor in het Amsterdamse genootschap Doctrina et Amicitia – het
nieuwe devies. 133
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Begin 1794 werd door een groep actieve patriotten in Amsterdam een geheim Comité
Revolutionair gevormd dat zich ten opdracht stelde in het geval van een nieuwe revolutie de
binnenlandse acties te coördineren. Het bestuur van dit Comité bestond onder andere uit de
advocaat-publicist Willem van Irhoven van Dam, de jonge koopman Alexander Gogel en de rijke
bankier Nicolaas van Staphorst, allen tevens lid van Doctrina et Amicitia. 134 Elders in de Republiek
werden vergelijkbare comités opgericht, die met elkaar in correspondentie traden.
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revolutionaire comités namen het initiatief tot de oprichting van leesgezelschappen. Zij wilden zo
het politieke bewustzijn stimuleren onder dat deel van de bevolking dat uit eigen beweging minder
geneigd was tot het lezen van de politieke lectuur van het moment. De zoektocht naar toegankelijke
politieke teksten die in de gezelschappen konden worden gelezen verklaart mede dat er juist rond
deze tijd veel aandacht kwam voor het werk van Thomas Paine, waarvoor op de leeslijsten een
belangrijke plaats werd ingeruimd. 136
Thomas Paine was een voormalige korsettenmaker uit Norfolk, die halverwege de jaren zeventig
zijn heil had gezocht in de Amerikaanse koloniën, waar hij als auteur van het uiterst succesvolle
pamflet Common sense (1776) al snel was uitgegroeid tot de meestgelezen ideoloog van de
Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. 137 In de late jaren tachtig was hij als een beroemdheid
teruggekeerd naar Europa, waar hij afwisselend in Engeland en Frankrijk had verbleven. Paine had
zich aanvankelijk een bewonderaar getoond van de Franse revolutionaire idealen, die hij in het
pamflet Rights of man (2 delen, 1791-92) had verdedigd. 138
In Frankrijk hadden de Girondijnen in hem een geestverwant herkend. Hoewel hij slecht Frans
sprak, was Paine in 1792 zelfs verkozen in de Convention Nationale. Kort daarna had de revolutie
een keer genomen waarmee hij zich niet had kunnen verenigen. Hij had zich openlijk verzet tegen
de terechtstelling van Lodewijk XVI en de radicalere koers die de Convention daarna was gaan
varen. Tegen de tijd dat de Franse Terreur haar hoogtepunt bereikte, had de ooit alom geroemde
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denker aan weerszijden van de oceaan aan gezag ingeboet. Waar Paine in de Verenigde Staten, net
als eerder in zijn geboorteland Engeland, steeds meer werd afgeschilderd als een gevaarlijke radicaal,
werd hij in Frankrijk nu juist voor een behoudsman versleten. Eind 1793 was hij afgevoerd naar het
Palais du Luxembourg, dat op dat moment als gevangenis dienstdeed. De Amerikaanse gezant had
geweigerd zijn zaak te bepleiten, maar Paine was in de gevangenis over het hoofd gezien en had zo
het zijne weten te behouden. In november 1794 werd hij uiteindelijk vrijgelaten. 139
Het is frappant dat terwijl Paine zelf gevangen zat en zijn internationale status tot een dieptepunt
was gedaald, hij in de patriotse leesgezelschappen uitgroeide tot een van de sterauteurs. Voor de
leidende patriotten in de revolutionaire comités, die de hand hadden in de samenstelling van de
leeslijsten, was zijn werk niet alleen aantrekkelijk om de toegankelijke stijl. Paine was geschoold in
de Britse Commonwealth-traditie en bediende zich dus van een argumentatie waarmee de
patriotten al sinds de jaren tachtig vertrouwd waren. Het gros van zijn argumenten was niet nieuw,
maar hij beschikte over een fenomenaal retorisch talent waarmee hij eerder al had getoond een
groot publiek te kunnen mobiliseren. In de derde plaats vertegenwoordigde Paine voor de leidende
patriotten een gulden middenweg tussen het sociaal-conservatisme van de Amerikaanse
machthebbers en de ontspoorde demagogie van de Franse Jacobijnen, op dat moment de Scylla en
Charybdis die zij wilden vermijden.
Tussen 1791 en 1798 verschenen Nederlandse vertalingen van alle belangrijke werken van
Paine, maar zijn roem in de Republiek had hij net als in Frankrijk vooral te danken aan de twee
keer herdrukte vertaling van Rights of man. 140 Dit pamflet was ontstaan als een reactie op Edmund
Burkes Reflections on the Revolution in France (1790). Burke, een lid van het Britse House of
Commons, had Paine eerder gesteund in diens strijd voor Amerikaanse emancipatie, om zich
vervolgens te ontpoppen tot een van de meest gezaghebbende critici van de Franse Revolutie. 141
Rights of man is een verdediging van de door Amerikaanse en Franse revolutionairen gemaakte
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politieke keuzes en een aanval op het door Burke juist hartstochtelijk verdedigde Britse politieke
bestel.
Een centrale rol in Paines betoog speelde het onderscheid dat hij maakte tussen enerzijds
politieke systemen waar openbare ambten geheel of gedeeltelijk erfelijk waren, en anderzijds
politieke systemen die volkomen waren gegrond op het principe van representatie. De eerste
categorie was volgens Paine per definitie tiranniek en absurd: tiranniek omdat geen enkel mens of
geen enkele groep mensen ooit het recht had gehad om de rechten van hun nageslacht te beperken
door een erfelijke regering in te stellen, en absurd omdat het zonneklaar was dat het bij overerving
van ambten niet de meest gekwalificeerden waren die de regering vormden. Twee van de drie
traditioneel onderscheiden regeringsvormen, de monarchie en de aristocratie, waren daarmee voor
Paine onacceptabel. Democratie was slechts mogelijk geweest in kleine antieke staten als Athene,
die door te groeien waren afgegleden tot monarchieën. Dit had niet hoeven te gebeuren wanneer de
Ouden bekend waren geweest met de op de democratie gegronde representatieve regeringsvorm, die
voor iedere staat, ongeacht de grootte, het beste was. 142
Representatie betekende voor Paine een door het volk verkozen wetgevende vergadering.
Representatie zorgde ervoor dat alle nodige wijsheid en talent op één plaats samenkwamen. Zeker
wanneer ieder jaar een derde van de wetgevende vergadering werd vervangen – hier toonde zich
Paines schatplichtigheid aan het denken van Sieyes – garandeerde representatie een regering die
anders dan een monarch altijd volwassen was, die het individu in alle opzichten oversteeg en
daarmee superieur was aan de monarchie. 143 Paine vond bovendien – en hierin verschilde hij met
Sieyes van mening 144 – dat iedere poging het representatieve systeem en de monarchie te
combineren moest worden beschouwd als een politieke aberratie. ‘Representation’, schreef hij’, ‘is
of itself the delegated monarchy of a nation, and cannot debase itself by dividing it with another.’ 145
Evenzeer verwierp hij een gemengde regering met monarchale, aristocratische en democratische
elementen, die door theoretici als Price en Van der Capellen nog was beschouwd als de beste
regeringsvorm. Waar zij hadden geloofd dat het democratische element slechts behoefde te worden
versterkt om deze regeringsvorm goed te doen functioneren, was Paine op basis van de Britse
situatie tot een ander inzicht gekomen: ‘However imperfect election and representation may be in
mixed governments, they still give exertion to a greater portion of reason than is convenient to the
hereditary part.’ De enige manier waarop het monarchale en het aristocratische element hun macht
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konden blijven uitoefenen was door omkoping. Corruptie was dus per definitie de drijvende kracht
binnen gemengde regeringen, ‘cementing and soldering the discordant parts together’. Het was
ondenkbaar dat deze regeringsvorm hiervan kon worden gezuiverd. Hiertegenover stond het
systeem van representatie, waar alle macht voortvloeide uit het volk en er niets viel te
corrumperen. 146
Alleen een staat met een representatieve regering kon zich volgens Paine een republiek noemen,
want alleen een representatieve regering had tot doel uitsluitend het algemeen belang (de res publica)
te dienen. In de monarchie daarentegen stond de regering geheel in dienst van de vorst. Er waren
staten die zich republieken noemden maar het niet waren, zoals de Republiek der Zeven verenigde
Nederlanden, in feite een aristocratie met een erfelijk stadhouderschap. 147
Minder expliciet dan Paines Rights of man maar daarom niet minder populair in de
leesgezelschappen was de Verhandeling over de gelijkheid van Pieter Paulus. 148 Afgaande op de vier
drukken die in korte tijd verschenen en het grote respect dat Paulus in 1795 zou genieten bij zijn
politieke geestverwanten, lijkt het gerechtvaardigd de Verhandeling te beschouwen als hét sleutelwerk
van de ondergrondse patriottenbeweging tijdens de stadhouderlijke restauratie. Net als eerder
Rutger Jan Schimmelpenninck en onder verwijzing naar de Franse denker Montesquieu stelde
Paulus dat de leden van een vrije burgermaatschappij een onvervreemdbaar recht hadden op een
stem

in

een

wetgevende

vergadering,

persoonlijk

of

via

een

door

hen

gekozen

vertegenwoordiging. 149 De vertegenwoordigende democratie zag hij daarom zonder meer als de
ideale regeringsvorm voor de Republiek.
Paulus gaf graag toe dat het geen eenvoudige opgave zou zijn deze nieuwe staatkundige variant in
te stellen; hij beschouwde dit zelfs als ‘een der gewigstigste instellingen […] waarmede ’s menschen
geest zig zoude kunnen bezig houden’. Toch was hij optimistisch over de mogelijkheid dit ideaal te
verwezenlijken. 150 Tot die tijd was hij bereid alle ‘twisten’ en ‘oproeren’ die nu eenmaal
kenmerkend waren voor vrije burgermaatschappijen op de koop toe te nemen. Het zou in eerste
instantie misschien beter lijken, stelde hij met een duidelijke sneer naar het stadhouderlijke bewind
waaronder zijn Verhandeling tot stand kwam, om de ‘stille toneelen’ van een niet door burgers
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bestuurde staat te verkiezen boven de ‘meer woelige toneelen’ van de vrije burgermaatschappij. 151
Dit was echter een grote misvatting: ‘zulk eene rust verschilt niets van de stilheid des middernagts,
noch van de spraakloosheid en verstyving van den dood’. 152
Van ‘stille toneelen’ kon intussen al bepaald niet meer worden gesproken. Nadat de Republiek
in oorlog was geraakt met Frankrijk, was het Franse revolutionaire bewind, aangemoedigd door
verschillende lobbygroepen van patriotse ballingen, begonnen serieus werk te maken van reeds
eerder circulerende plannen voor een inval in de Republiek. Franse troepen slaagden er in februari
1793 in Breda in te nemen. Al snel volgde echter een aantal zware nederlagen in de Zuidelijke
Nederlanden en werd de invasie in de Republiek door de Convention afgeblazen. 153 In de loop van
1794 ontwikkelde de militaire situatie zich ondanks de crisis in Frankrijk zelf niet ongunstig en
kwam een inval in de Republiek opnieuw in beeld.
Toen na de belangrijke Franse overwinning bij het Waalse Fleurus (26 juni 1794) een nieuwe
invasie aanstaande leek, kwamen 36 afgevaardigen van de patriotse revolutionaire Comités eind juli
samen in de Haarlemmerhout, waar zij vergaderden onder het voorzitterschap van de Leidse patriot
Jacob Hahn. De Amsterdammers Van Irhoven van Dam en Gogel reisden vervolgens af naar
Brussel om overleg te plegen met Franse volksvertegenwoordigers en met Herman Daendels, een
patriot uit Hattem die was opgeklommen tot generaal van een Nederlands legioen in het Franse
leger. Zij kwamen overeen dat de inval half september zou plaatsvinden. De oversteek van de grote
rivieren moest het startsein vormen voor een revolutie van binnenuit. 154
De Fransen veroverden Den Bosch en Nijmegen, maar slaagden er niet in de rivier over te
komen. In de rest van het land werd het regime hierop aangescherpt; besloten genootschappen als
Doctrina et Amicitia werden op last van de autoriteiten gesloten. 155 Het mocht niet baten: vier
maanden later vroren de rivieren dicht en maakten de Fransen de oversteek alsnog. De Franse
opmars bleek daarna niet meer te stuiten. De in de Republiek gelegerde Engelse en Pruisische
troepen begonnen zich in rap tempo terug te trekken. Op 17 januari 1795 marcheerden de Fransen
de stad Utrecht binnen en dansten de burgers in dit voormalige patriotse bolwerk rond een naar
Frans voorbeeld opgerichte vrijheidsboom. De volgende nacht zette omstreeks middernacht een
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klein scheepje koers naar Engeland. Aan boord bevond zich Willem V van Oranje-Nassau, die
Nederland naar later zou blijken voorgoed had verlaten. 156
Op het moment dat de stadhouder zich in Scheveningen klaarmaakte voor vertrek, verzamelden
zich in verschillende Hollandse steden menigten voor de raadhuizen.

157
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waren de inwoners sinds de vorige dag getuige geweest van een niet aflatende stroom op de vlucht
geslagen militairen die door de stad heen trokken, terwijl het stadsbestuur niets had ondernomen
om orde te brengen in de chaos die dit veroorzaakte. Gedreven door vrees voor plunderingen en
wraakacties tegen burgers besloot het patriotse deel van de Leidse bevolking niet langer af te
wachten en zelf het heft in handen te nemen. Zij stuurde een afgevaardigde het raadhuis binnen,
die de vroedschap meedeelde dat de veiligheid in de stad niet langer kon worden gegarandeerd
wanneer de plaatselijke schutterij gehandhaafd bleef. Toen de patriotten in 1787 de overhand
hadden, was de Leidse schutterij gezuiverd van orangistische leden. 158 Na de Pruisische inval waren
het de patriotse schutters geweest die op hun beurt het veld hadden moeten ruimen, terwijl de
orangisten in ere waren hersteld. 159 Nu was de eis dat zij wederom uit hun functie zouden worden
gezet en dat de schutterij andermaal zou worden gevormd door de patriotten die in 1787 waren
ontslagen. Na een korte woordenwisseling gaf de vroedschap toe aan deze eis. Enkele uren later
hadden gewapende patriotse burgers de controle over de stad overgenomen.
De volgende dag werden de Leidenaars via aanplakbiljetten opgeroepen zich te verzamelen in de
Marekerk. Op deze bijeenkomst werd besloten dat de vroedschap op last van de burgerij uit haar
ambt zou worden ontheven. Zij werd vervangen door een twintigkoppige Provisionele Raad der
Gemeente, die daartoe bij meerderheid door de verzamelde aanwezigen werd verkozen. De verkozen
leden begaven zich naar het raadhuis en lieten de vroedschapsleden weten dat zij het vertrouwen
van het volk hadden verloren en daarom uit hun posten waren ontslagen. De leden van de
vroedschap gaven hieraan zonder verdere tegenstand gehoor. De lokale machtswisseling had zich
daarmee in relatieve kalmte en zonder Franse inmenging voltrokken.
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In veel Hollandse steden verliep de omwenteling volgens ongeveer hetzelfde stramien, dat
vervolgens ook in andere gewesten werd gevolgd. Het initiatief lag bij de burgers die zich tijdens de
restauratie het actiefst hadden getoond in de ondergrondse patriottenbeweging en plaatselijk vaak al
eerder Revolutionaire Comités hadden gevormd. Een belangrijke coördinerende rol was weggelegd
voor een nieuw Comité Revolutionair in Amsterdam, dat begin januari was opgericht. Nadat daar
ongeveer gelijktijdig met Leiden de machtswisseling tot stand was gebracht, nam dit Comité het
initiatief tot de vorming van een Verenigd Comité van Opstand in Nederland, waarin ook uit
andere ‘omgewentelde’ plaatsen afgevaardigden zitting namen. 160 Dit Comité stelde zich ten doel de
burgers in alle oorden van de Republiek door middel van aanschrijvingen aan te sporen hun eigen
omwenteling tot stand te brengen. Voor patriotten die minder goed wisten hoe ze dit aan moesten
pakken maakten zij een ware revolutiehandleiding, inclusief een standaardtoespraak die het
plaatselijke bestuur ertoe moest bewegen af te treden.
Lang niet overal bleek het zittende bestuur bereid de macht zomaar op te geven. Niet zelden
bleek de intocht van het Franse leger noodzakelijk om de regeringswisseling af te dwingen. Het
duurde tot half februari 1795, ongeveer een maand na de vlucht van de stadhouder, voordat
Zeeland het laatste gewest was waarop het omwentelingsvirus vat kreeg. Inmiddels waren de meeste
gewesten toen al een stap verder. Met Rutger Jan Schimmelpenninck als voorzitter had het nieuwe
bestuur van Amsterdam in Holland het initiatief gegrepen. Drie dagen na zijn aantreden had het
Amsterdamse bestuur de Hollandse steden die in de oude Republiek stemrecht hadden gehad –
voor zover reeds patriots geworden – uitgenodigd voor een algemene vergadering.
Tijdens een oriënterende bijeenkomst in Amsterdam werd besloten dat de afgevaardigden van
de verschillende steden opnieuw bijeen zouden komen in Den Haag. Op 26 januari verzamelden
afgevaardigden van twaalf van de achttien stemhebbende steden zich in het Herenlogement, een
gebouw op de hoek van de Lange en de Korte Voorhout. Zij verkozen de wegens Rotterdam
afgevaardigde Pieter Paulus tot hun voorzitter en besloten later die dag opnieuw samen te komen in
het Logement van Haarlem in de Lange Houtstraat, waarvandaan ze gezamenlijk naar de
vergaderzaal van de Staten van Holland liepen.
Na hier te zijn binnengelaten, riepen zij zich uit tot vergadering van Provisionele Representanten
van het Volk van Holland, waarmee ze de plaats innamen van de op dat moment alleen nog in
naam bestaande Statenvergadering. Met de Statenvergadering werd ook de Hollandse ridderschap
afgeschaft, evenals de ambten van stadhouder en raadpensionaris. Afgeschaft werden ook de
Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier en van het Zuiderkwartier, die belast waren
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geweest met het dagelijks bestuur van de provincie, en de provinciale Rekenkamer. Hiervoor in de
plaats kwamen Comités voor Algemene Zaken, Militaire Zaken en Financïen, die later zouden
worden aangevuld met nog eens twaalf uitvoerende comités. 161
Van belang was het besluit dat stemmingen in de nieuwe vergadering per hoofd zouden
plaatsvinden, en niet zoals in de Statenvergadering per stad. Ook werd voorzichtig getornd aan de
besluitvorming bij unanimiteit en het gebod van last en ruggespraak dat in de Statenvergadering
had gegolden. De Provisionele Representanten besloten dat urgente besluiten voortaan bij
meerderheid konden worden genomen, zonder toestemming vooraf van de kant van hun lastgevers.
Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, brachten ze daarmee een ideaal in de praktijk dat in
patriotse kringen reeds kort na het begin van de Franse Revolutie gestalte had gekregen.
De Provisionele Representanten van het Volk van Holland kregen weldra gezelschap van
afgevaardigden uit de vier stemhebbende steden die op de eerste dag nog ontbraken, terwijl ook de
steden die in de oude Republiek geen stemrecht hadden gehad ingingen op een uitnodiging
vertegenwoordigers naar Den Haag te sturen. Al snel meldden zich bovendien afgevaardigden van
de plattelandsdistricten die in het oude bestel nominaal waren vertegenwoordigd door de
ridderschap; zij werden eveneens tot de vergadering toegelaten.
In de toespraak waarmee voorzitter Pieter Paulus de eerste vergadering van de Provisionele
Representanten had geopend, had hij reeds gezinspeeld op de ‘openlijke erkenning van de
souverainiteit des volks, en van de onvervreemdbaare rechten van den mensch, zonder onderscheid
van zijne staatkundige of godsdienstige begrippen’. 162 De erkenning van de volkssoevereiniteit was
nog gedurende die zitting in een decreet vastgelegd. Daarnaast was uit het midden van de
vergadering een vierkoppige commissie benoemd die zich zou moeten bezighouden met de redactie
van een rechtenverklaring, zoals die eerder ook in de Verenigde Staten en – meerdere malen – in
Frankrijk waren geproclameerd. 163
Deze commissie stond eveneens onder leiding van Pieter Paulus, die werd bijgestaan door de
Leidse patriotten Jacob Hahn en Fréderic van Leyden en de Amsterdammer Daniël van Laer. Al op
31 januari presenteerde de commissie een voorstel voor een Verklaring van de rechten van de mensch en
van de burger. Dit document werd door de Provisionele Representanten van het Volk van Holland
overgenomen en vervolgens in de hele provincie afgekondigd. De eerste Nederlandse
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rechtenverklaring was deels gebaseerd op de Franse rechtenverklaringen van 1789 en 1793, maar
leunde nog zwaarder op een opsomming van rechten die Paulus eerder in zijn Verhandeling over de
gelijkheid had opgenomen. 164
De rechtenverklaring bevatte fundamentele bepalingen over onder meer de vrijheden van
godsdienst en meningsuiting en de bescherming tegen willekeurige vrijheidsberoving, maar hier zijn
vooral de passages van belang waarin uitdrukking werd gegeven aan de staatsrechtelijke ideeën die
gedurende de voorgaande vijftien jaar verankerd waren geraakt in het patriotse denken, maar nu
voor het eerst op bovenlokaal niveau van overheidswege werden uitgedragen. In de Verklaring werd
om te beginnen gesteld ‘dat ieder stem moet hebben in de wetgevende vergadering der geheele
maatschappij, het zij persoonlijk, het zij door eene bij hem mede gekozene vertegenwoordiging’. Dit
recht was vrijwel letterlijk zo geformuleerd in de Verhandeling van Paulus, net als het recht van
eenieder om verkiesbaar te zijn voor ‘alle ambten en bedieningen’ en het recht om ‘rekening en
verantwoording’ te vorderen van ‘ieder ambtenaar van het publiek bestuur’. 165
Tegen het eind van de maand januari had het Comité Revolutionair van de stad Utrecht in
navolging van zijn Amsterdamse tegenhanger het initiatief genomen tot de ontbinding van de
Utrechtse Statenvergadering en de vorming van een vergadering van Provisionele Representanten
van het Volk van Utrecht; een kleine maand later beschikten alle zeven de gewesten over een
dergelijke vergadering. 166 Terwijl de Provisionele Representanten van de gewesten Utrecht en
Zeeland zich beperkten tot een erkenning van de rechten van de mens en de Groningse vergadering
de voornaamste rechten noemde in een algemenere politieke geloofsbelijdenis, gingen Overijssel,
Gelderland en Friesland over tot de afkondiging van een eigen rechtenverklaring, die deels of
vrijwel geheel op de Hollandse verklaring was gebaseerd. 167
Op de eerste dag van hun bestaan hadden de Provisionele Representanten van het Volk van
Holland besloten de Hollandse gedeputeerden ter Staten-Generaal terug te roepen en te vervangen
164
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door gelijkgestemden uit hun midden. In de anderhalve maand die volgde vervingen ook Utrecht (2
februari), Gelderland (9 februari), Overijssel (11 februari), Friesland (27 februari), Groningen (7
maart) en Zeeland (13 maart) hun afgevaardigden. 168 Gedurende deze geleidelijke overgang bleef de
Staten-Generaal steeds functioneren op de oude voet: bij stemmingen had ieder gewest één stem –
slechts in een heel enkel geval werd overgegaan tot hoofdelijke stemming 169 – en over alle zaken van
belang hielden de gedeputeerden alvorens een standpunt in te nemen ruggespraak met de
Provisionele Representanten door wie ze waren afgevaardigd. De gedeputeerden die hun last nog
voor de omwenteling hadden ontvangen waren allerminst geneigd dit systeem eigenmachtig te
doorbreken. Tegen de tijd dat zij allen waren vervangen, waren zoals we zullen zien reeds stappen
gezet die moesten leiden tot een algehele hervorming van de Staten-Generaal. Zolang deze nog niet
haar beslag had gekregen wenste een meerderheid van de vergadering nauwelijks af te wijken van de
bestaande procedure. Naarmate duidelijker werd dat het juist die procedure was die een bredere
hervorming in de weg stond, zou deze houding vooral de Hollandse delegatie tot wanhoop drijven.
De belangrijkste opgave waarvoor de door patriotten bemande Staten-Generaal zich gesteld zagen
was het verkrijgen van de Franse erkenning van een onafhankelijke Nederlandse staat. Op 20
januari 1795 hadden zogeheten représentants en mission, leden van de Convention Nationale die met
de Franse troepen meereisden, in Amsterdam een proclamatie afgekondigd waarin zij hadden
verzekerd dat de Franse natie de Nederlandse onafhankelijkheid zou respecteren. 170 Met deze
verzekering in het achterhoofd gaven de Staten-Generaal op 2 maart de patriotten Jacob Blauw en
Caspar Meyer officieel opdracht met Frankrijk in onderhandeling te treden over een militair
bondgenootschap en een handelsverdrag. Een week later verzocht dit tweetal het Franse Comité de
Salut Public onderhandelaars aan te wijzen waarmee zij in dialoog konden treden. Het Comité
stelde hiertoe drie van zijn eigen leden aan: Philippe-Antoine Merlin de Douai, Jean-François
Reubell en Emmanuel-Joseph Sieyes. 171
Nadat de gesprekken tussen de delegaties een aanvang hadden genomen, werd spoedig duidelijk
dat de Franse onderhandelaars zich niet gebonden voelden aan toezeggingen die eerder waren
gedaan door de représentants en mission. Zij lieten direct blijken de Republiek te beschouwen als
veroverd gebied. Frankrijk zou de Nederlandse onafhankelijkheid pas erkennen wanneer de
Nederlanders zich eerst bereid hadden getoond in te stemmen met financiële en territoriale claims
van Franse zijde. Blauw en Meyer op hun beurt weigerden tegemoet te komen aan wat zij
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beschouwden als excessieve Franse eisen zolang niet eerst de Nederlandse onafhankelijkheid was
erkend. Hoewel de onderhandelingen bleven lopen, bleef deze impasse tot eind april in essentie
ongewijzigd. Onder het voorwendsel dat de Nederlandse onderhandelaars hoe dan ook niet
gemachtigd waren een verdrag te sluiten, stuurde het Comité de Salut Public nu Reubell en Sieyes
naar Den Haag. Zij kregen opdracht de Staten-Generaal te kennen te geven dat wanneer deze niet
akkoord gingen met de belangrijkste Franse voorwaarden, Frankrijk het recht van de veroveraar zou
laten gelden en zijn eisen manu militari zou opleggen. 172
Op 9 mei werden de Franse onderhandelaars verwelkomd door Carel Hultman, op dat moment
de voorzitter van de Staten-Generaal. Twee dagen later traden zij in onderhandeling met een
delegatie van vier Statenleden, onder wie Pieter Paulus. Op 16 mei tekenden de onderhandelaars
het Verdrag van Den Haag, dat op 27 mei door de Franse Convention Nationale werd geratificeerd,
nadat de Staten-Generaal en de verschillende provinciale vergaderingen al eerder hun goedkeuring
hadden gegeven. 173 De onafhankelijkheid van de Republiek werd door de Fransen erkend in het
eerste artikel van het verdrag.
Het Verdrag van Den Haag stond verder vooral in het teken van een militair bondgenootschap
tussen de twee republieken en van territoriale bepalingen. De Republiek behield het gezag over haar
soevereine gewesten, maar moest de Generaliteitslanden Maastricht, Venlo en Staats-Vlaanderen
afstaan aan de Fransen. De strategische haven van Vlissingen werd onder gedeeld Nederlands-Frans
gezag gesteld. In een geheime appendix op het verdrag werd bovendien overeengekomen dat de
Republiek aan Frankrijk een schadeloosstelling van 100 miljoen gulden verschuldigd was. De
Fransen hadden gedurende het onderhandelingsproces hardnekkig vastgehouden aan dit absurd
hoge bedrag, waarop de patriotten geen stuiver hadden weten af te dingen. 174
Tegen deze prijs onstond op 16 mei 1795 formeel de Bataafse Republiek. Met het adjectief
‘Bataafs’ werd verwezen naar het Bataafse volk, dat volgens Tacitus in de Romeinse Oudheid het
Nederlandse grondgebied zou hebben bewoond en zich daar dapper zou hebben verzet tegen de
Romeinse overheersing. De mythevorming rond deze stam vond haar oorsprong in de vroege
zestiende eeuw. Zij nam een vlucht tijdens de Opstand tegen Spanje, toen Hugo de Groot de
Nederlandse opstandelingen in zijn Liber de antiquitate reipublicae Batavicae (1610) had voorgesteld
als afstammelingen en erfgenamen van de Bataven.
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gecanoniseerd en maakte vooral gedurende de zeventiende eeuw haar opwachting in gedichten,
toneelstukken en schilderijen.
In de politieke propaganda van de patriottentijd werd het woord ‘Bataaf’ regelmatig gebruikt ter
aanduiding van het vrijheidslievende, patriotse deel van de bevolking, maar nog niet met de
vanzelfsprekendheid waarmee dit in later jaren zou gebeuren. Toen in 1788 het geruchtmakende
pamflet Aux Bataves sur le stathoudérat verscheen, een oproep om het bewind van Willem V omver te
werpen dat op verzoek van patriotse ballingen was geschreven door een groep toekomstige Franse
revolutionairen uit de kring van de graaf de Mirabeau, koos de vertaler nog voor de vertaling Aan de
Batavieren. 176 Het was gedurende de latere restauratiejaren dat de Nederlanders in Franse
ballingschap wanneer ze naar zichzelf verwezen consequent de geuzennaam ‘Bataven’ begonnen te
gebruiken, een voorbeeld dat in de Republiek al snel werd gevolgd. 177 De ‘patriot’ zou nooit
helemaal uit het vocabulaire verdwijnen, maar werd volledig overvleugeld door de ‘Bataaf’ en het
bijbehorende adjectief ‘Bataafsch’, termen die aan het begin van 1795 direct alomtegenwoordig
waren in het politieke vertoog van alledag.
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HOOFDSTUK II

Totstandkoming

Souhaitons à nos ennemis un gouvernement fédératif. Je vois de près que c’est le pire de tous.
– François Noël 1

I

n het tweede nummer van zijn eind november 1795 opgerichte opiniërende tijdschrift
Advocaat der nationaale vrijheid trok Johan Valckenaer fel van leer tegen de provinciale
vergaderingen van Zeeland, Friesland en Groningen. Zij waren er in zijn ogen voor

verantwoordelijk dat de Bataafse Republiek tegen het einde van het ‘eerste jaar der Bataafse
vrijheid’ nog altijd niet kon beschikken over een nationaal parlement. Valckenaer was op dat
moment een van ’s lands leidende staatsrechtsgeleerden, die echter van jongs af aan eveneens had
uitgeblonken in politiek activisme. Nog voor zijn dertigste levensjaar had hij in 1787 zijn Franeker
hoogleraarschap Romeins Recht moeten opgeven wegens patriotse sympathieën, waarna hij in
Frankrijk was uitgegroeid tot een van de leidende patriotse ballingen. 2
Bij zijn terugkeer in de Republiek was Valckenaer benoemd tot hoogleraar rechten in Leiden en
was de geboren Fries wegens Holland toegetreden tot de Staten-Generaal, een instituut dat als het
aan hem lag in januari 1795 direct zou zijn opgeheven. Met lede ogen had hij daar moeten aanzien
hoe naijver tussen de gewesten en de handhaving van het gebod van last en ruggespraak hadden
geleid tot een maanden durende impasse, die het optimisme van de Bataafse wittebroodsweken
zwaar op de proef stelde en onvermijdelijk de vraag deed rijzen of de Bataafse omwenteling nu
werkelijk zoveel had veranderd. Het moeizame debat over de totstandkoming van de Nationale
Vergadering vormt het onderwerp van dit hoofdstuk. Om een juist begrip te krijgen van de hevige
frustratie die zich tegen het eind van 1795 van Valkenaer en zijn politieke geestverwanten meester
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maakte, is het van belang eerst een stap terug te doen en te kijken naar de concrete plannen die na
het uitbreken van de Franse Revolutie in patriotse kringen werden ontwikkeld.

Het parlement op papier
‘De maker van dit eerste Nederlandsch proefwerk krijgt nul voor de stijl, en nauwelijks een
voldoend cijfer voor “vorderingen”.’ 3 In het eerste deel van zijn Gedenkstukken was Herman
Colenbrander ruim een eeuw geleden weinig onder de indruk van een in 1789 opgesteld document.
Het betrof een staatkundig plan van actie dat in werking zou moeten worden gesteld wanneer de
Franse koning Lodewijk XVI en de nog maar net opgerichte Assemblée Nationale zich zouden laten
bewegen tot de omverwerping van het stadhouderlijke bewind, een doel dat uiteindelijk pas vijf jaar
later zou worden gerealiseerd. De schrijver van het document is onbekend, maar het ging in elk
geval om een gezamenlijke inspanning van patriotse oud-regenten als Jan Bernd Bicker, Cornelis
van de Hoop en Balthasar Elias Abbema, die op dat moment allen in Brusselse ballingschap
verbleven. 4
Het oordeel van Colenbrander over de ‘vorderingen’ werd geheel bepaald door zijn kennis van
wat in de jaren na 1789 zou volgen. Hij zag vooral wat het plan nog niet bevatte: geen helder idee
hoe een constituerende vergadering gevormd moest worden of hoe de grondwet tot stand gebracht
moest worden, geen verwijzing naar grondvergaderingen waarin een stemgerechtigd deel van de
bevolking volksvertegenwoordigers zou kiezen. 5 In zijn ijver om deze ‘tekortkomingen’ aan de orde
te stellen ging Colenbrander voorbij aan de radicaal nieuwe elementen die ‘dit eerste Nederlandsch
proefwerk’ wel degelijk bevatte.
Bij een door Franse militaire interventie tot stand gebrachte machtswisseling voorzagen de
Brusselse ballingen de vestiging van provisionele stedelijke besturen die afgevaardigden zouden
sturen naar nieuw op te richten Grote Provinciale Comités, een eerste stap die niet ongelijk was aan
de gang van zaken zoals die zich in 1795 werkelijk zou voltrekken. 6 Deze Comités zouden op hun
beurt gedeputeerden afvaardigen naar een eveneens provisioneel Algemeen Nationaal Comité, dat
voorlopig het centrale bestuur zou overnemen van de Staten-Generaal. Het Nationaal Comité, dat
3
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zou bestaan uit 102 leden (24 uit Holland, twaalf uit elk van de gewesten Gelderland, Zeeland,
Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen, en zes uit het tot dan toe niet in de Staten-Generaal
vertegenwoordigde Drenthe) zou in zijn eerste zitting de wens uitspreken het land een op
‘behoorlijke volksinvloed’ en ‘republicainsche vrijheid’ gegronde grondwet te bezorgen. Het zou de
intentie kenbaar maken hiertoe een Algemeene Nationale Vergadering op te richten; deze
Nationale Vergadering zou worden gevormd door gedeputeerden uit de gehele natie, inclusief de
nog niet vertegenwoordigde Generaliteitslanden en koloniën. Hoe de Nationale Vergadering tot
stand moest komen, zou zo spoedig mogelijk door het Comité zelf moeten worden bepaald. 7
In het plan waren verder verschillende bepalingen opgenomen over de werking van zowel het
Groot Provinciaal Comité van Holland, dat als voorbeeld werd genomen, als van het Algemeen
Nationaal Comité. Zo stelden de Brusselse ballingen dat de leden van beide comités moesten
worden aangemoedigd zelf voorstellen in te dienen over ‘zodanige zaken als zij dienstig zullen
oordeelen’, omdat ‘men de groote nuttigheid van dien in de Assemblée Nationale in Vrankrijk ten
klaarsten bespeurd heeft’. 8 Ook stelden zij zich voor dat de voorzitter steeds voor veertien dagen
door de leden van het Comité zou worden verkozen. Zowel voor het Groot Provinciaal Comité als
het Algemeen Nationaal Comité gold ten slotte dat hoofdelijk gestemd zou worden, en dat er ‘geen
overneming’ plaats zou hebben. 9 In de combinatie van deze laatste bepalingen schuilt meer dan
waarin ook het belang van het plan.
Als dit deel van het plan doorgang zou vinden, zou daarmee de parlementaire praktijk van de
Franse Assemblée Nationale worden nagevolgd. Dit zou een scherpe breuk betekenen met de vaste
procedures van de meeste provinciale Statenvergaderingen en van de Staten-Generaal. Alvorens een
besluit viel werden kwesties die in deze vergaderingen ter tafel kwamen vrijwel altijd eerst
‘overgenomen’: delegaties in de Staten-Generaal hielden ruggespraak met de gewestelijke Staten,
delegaties in de gewestelijke vergaderingen met de stemhebbende steden. Met een instructie van
hun lastgevers keerden de deputaties dan weer terug in hun vergadering, waar stemmingen niet per
hoofd maar per stad of gewest werden gehouden. 10
De leden van het Algemeen Nationaal Comité, schreven Bicker en consorten nu, hadden ‘van
niemand eenige last […] in te wachten, en zullen kunnen volstaan aan de Provinciaale Committés
rapport te doen van hunne genomene Resolutiën’; dit was in de Nederlandse context een
7
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revolutionaire stap. Wel maakten de Brusselse ballingen het voorbehoud dat het Algemeen
Nationaal Comité ‘in zaaken van het uytterste gewigt, van belastingen, vreede of oorlog en
diergelijke’, nog altijd verplicht was alvorens een besluit te nemen het advies van de Provinciale
Comités in te winnen. Dit verleidde Colenbrander, die met tegenzin erkende dat de ontwerpers van
het plan het bindend mandaat buiten werking wilden stellen, tot de misprijzende uitspraak dat
‘men zich van het wezenlijk karakter eener moderne vertegenwoordiging geen rekenschap heeft
gegeven’. 11 Feit is echter dat het zelfs in deze gevallen ging om een advies en niet om een last, en dat
de afschaffing van het gebod van last en ruggespraak dus overeind bleef.
Het Brusselse plan laat zien dat de Franse breuk met het imperatief mandaat een dusdanige
uitwerking had op de patriotten in ballingschap dat zij deze enkele maanden later al in hun eigen
plannen voor de Republiek opnamen. In de jaren die volgden raakte het overgrote merendeel van
de patriotten ervan overtuigd dat het vrije mandaat synoniem was met de ‘waare republicainsche
regeringsvorm bij representatie’. 12 Begin 1795 zouden hier en daar nog wel stemmen opgaan voor
handhaving van het bindend mandaat, maar een serieuze discussie zou over dit punt niet meer
ontstaan.
Het ideaal van de onafhankelijke volksvertegenwoordiger oefende zeker ook aantrekkingskracht
uit op de zich op dat moment in Frankrijk bevindende Johan Valckenaer. In een brief aan de in
Amsterdam achtergebleven patriot Nicolaas van Staphorst parafraseerde Valckenaer in november
1791 het artikel dat in de toen net gereed gekomen eerste Franse grondwet deze onafhankelijkheid
garandeerde: ‘[de leden van de Assemblée Nationale Législative] zijn geene gedeputeerden van dat of
dat departement, maar zij zijn, terstond na hunne electie, de gedeputeerden, de representanten van
de geheele natie’. 13 Dit denkbeeld, vond Valckenaer, ‘is zeer schoon, zeer diepzinnig, en van een
uitgebreid gebruik’. 14
Valckenaer kwam met deze brief tegemoet aan een verzoek uit Amsterdam om met zijn
Nederlandse lotgenoten in Parijs een schets voor een Nederlandse grondwet op papier te zetten. 15
Hij vond dat het ‘de stem der natie zelve’ was die zou moeten beslissen hoe deze grondwet eruit zou
moeten komen te zien. Hij zette daarom in een losjes op het Franse voorbeeld gebaseerd plan uiteen
hoe tot dat doel een ‘soort van Nationale Conventie’ zou kunnen worden gevormd: alle
Nederlandse huisvaders met uitzondering van ‘dienstboden en gealimenteerden’ zouden worden
opgeroepen in hun buurten en wijken bijeen te komen en met gesloten stembriefjes per vijftig
11
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burgers een kiesman te kiezen. Deze kiesmannen zouden zich begeven naar de grote steden om daar
per honderd aanwezigen tien leden van de Nationale Conventie te kiezen; dit zou neerkomen op
een 450 à 500 verkozenen, die zich zonder mandaat of last naar de vergaderplaats zouden begeven.
Niet geheel duidelijk wordt of Valckenaer voorzag dat de Nationale Conventie, net als eerder de
Franse Assemblée Nationale, naast constituerende ook wetgevende bevoegdheden zou krijgen:
enerzijds stelde hij voor de bestaande bestuursinstellingen tot de invoering van de grondwet te
handhaven, anderzijds leek hij te vinden dat de vergadering ook zou moeten beslissen over
‘legislatieve poincten’. 16
Hoewel Valckenaer het niet zijn taak vond een uitgewerkt grondwetsontwerp te maken, was hij
wel bereid een aantal punten te noemen waarover een besluit zou moeten genomen, bij voorkeur
door de bevolking voorafgaande aan de vorming van de Nationale Conventie, maar anders door
deze vergadering zelf. In de opsomming staan verschillende punten van belang. Zo is daar onder
meer het punt dat de bevoorrechting van de gereformeerde kerk moest worden beëindigd. Dit zou
onder meer betekenen dat ieder kerkgenootschap voortaan haar eigen voorgangers zou bekostigen,
zodat niet-gereformeerden niet langer zouden meebetalen aan de salarissen van de gereformeerde
predikanten. Ook zou iedere burger voortaan in aanmerking komen voor alle publieke ambten en
bedieningen, die daarmee niet meer uitsluitend open zouden staan voor gereformeerden. 17
Zeker niet minder verstrekkende implicaties had het punt dat alle provinciale soevereiniteit
ineengesmolten zou moeten worden tot één nationaal lichaam, met één wetgevende vergadering,
één uitvoerende macht, uniforme wetgeving en één staatskas met een uniform belastingstelsel. Veel
scherper dan eerder de Brusselse ballingen schetste Valckenaer zo de voorwaarden voor de vorming
van een unitaire staat. Hij stuurde daarmee aan op een radicale koerswijziging ten opzichte van de
federatieve structuur die de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden altijd had gekend. 18 Na
ampele overweging en met in het achterhoofd de kort daarvoor in de Franse grondwet verankerde
constitutionele monarchie was Valckenaer tevens tot de opmerkelijke slotsom gekomen dat aan het
hoofd van de uitvoerende macht van deze eenheidsstaat een telg van de Oranjefamilie moest
worden geplaatst als koning. 19
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Zoals kon worden verwacht, stuitte dit laatste punt onder Valckenaers patriotse correspondenten
in de Republiek op grote weerstand. Ook voor Valckenaer en zijn vrienden in ballingschap bleek de
flirt met het constitutionele koningschap van korte duur: het mislukken van het constitutioneel
monarchale experiment in Frankrijk zou hen spoedig tot inkeer brengen. Nadat de Amerikaanse
Revolutie de patriotten eerder had geïnspireerd tot het streven naar een democratischer staatsbestel
en een geschreven constitutie, was het nu de Franse Revolutie die hen deed besluiten dat een
toekomstige Nederlandse republiek een staat moest zijn zonder welke vorm van eenhoofdig gezag
dan ook.
Dit inzicht was verwerkt in een in februari 1793 gepubliceerde Schets tot grondslag eener nieuwe
constitutie voor de Republiek der Bataven. Dit document kan worden beschouwd als het meest
uitgewerkte
voortgebracht.
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De Schets werd ontwikkeld onder de redactionele verantwoordelijkheid van de

Amsterdamse bankier Balthasar Abbema, die eerder betrokken was geweest bij zowel het Brusselse
plan als dat van Valckenaer. Hij had het document geschreven met medewerking van Robert Jasper
baron van der Capellen van de Marsch (een Gelderse neef van Joan Derk van der Capellen) en de
Leidse oud-regent Daniël Hellewier. 21 Net als de makers van de eerdere plannen schreef Abbema
dat het uiteindelijk aan een Nationale Conventie zou zijn om de grondwet te maken. 22Anders dan
Valckenaer waren de ontwerpers van dit stuk echter wel bereid geweest in detail te treden over hoe
de constitutionele situatie er volgens hen uit zou moeten komen te zien.
De republiek moest volgens Abbema en consorten ‘één en ondeelbaar’ zijn, waarmee het Franse
beginsel van unité et indivisibilité letterlijk was overgenomen. Het volk was soeverein, maar omdat het
hele volk onmogelijk bijeen kon komen, ‘volgt het natuurlijk’ dat het zijn macht moest laten
uitoefenen door vertegenwoordigers. De oppermacht zou dus berusten in een Nationale
Vergadering, waar deze vertegenwoordigers of ‘representanten’ bijeenkwamen. De uitvoerende
macht zou niet in handen komen van een vorst, maar van een zevental ministers, die waren
onderworpen aan het gezag van de Nationale Vergadering. 23
De leden van de Nationale Vergadering zouden iedere twee jaar door de bevolking worden
verkozen. Kiesgerechtigd waren alle burgers van achttien jaar en ouder die in hun eigen onderhoud
konden voorzien. Minder expliciet dan het plan van Valckenaer was de Schets over de wijze waarop
de verkiezing tot stand zou komen. Wel stelde zij dat het land zou worden verdeeld in

20

B.E. Abbema, Esquisse pour servir de base à la nouvelle constitution de la République batave = Schets tot grondslag eener
nieuwe constitutie voor de Republiek der Bataven (Parijs [1793]).
21
Rosendaal, Bataven!, 352-53.
22
Abbema, Schets, 1.
23
Ibidem, 3, 5, 9.

83

departementen (waarmee de gewesten dus kwamen te vervallen) en dat er inclusief de koloniën niet
meer dan 24 departementen zouden komen. Ieder departement zou tussen de drie en de vijf
vertegenwoordigers mogen afvaardigen, waardoor de Nationale Vergadering uit niet meer dan
honderd leden zou bestaan, veel minder dan door Valckenaer was voorzien. 24 Onduidelijk blijft in
de Schets of de departementen hun vertegenwoordigers een last mochten meegeven, maar
waarschijnlijk was het vrije mandaat voor de ontwerpers in 1793 al zo vanzelfsprekend dat zij het
niet meer benoemden.
De eerste Nationale Vergadering zou niet alleen de wetgevende macht vormen, maar ook een
grondwet moeten maken. Wanneer zij deze grondwet had afgerond, zou ze deze ter goedkeuring
voorleggen aan de bevolking, die in grondvergaderingen zou beslissen over de regeringsvorm die zij
wenste en zo haar soevereiniteit zou behouden. Wanneer de grondwet op deze manier door het volk
was bekrachtigd, zou zij zes jaar ongewijzigd moeten blijven. Na die periode zouden
grondwetswijzigingen wederom door het volk moeten worden goedgekeurd. 25
Het is verleidelijk te concluderen dat het veelal ballingen zijn geweest die zich hebben
beziggehouden met het maken van concrete plannen voor de staatkundige herinrichting van
Nederland. We moeten ons er echter rekenschap van geven dat hun in vrijheid ondernomen acties
beter zijn gedocumenteerd dan die van de patriotse meerderheid die in de Republiek was
achtergebleven en de beweging ondergronds had voortgezet. Dat de ideeën van de patriotten in de
Republiek wel degelijk min of meer gelijke tred hielden met die van hun geestverwanten in
Frankrijk blijkt uit het onder het pseudoniem Vrijhart verschenen pamflet Aan het volk van
Nederland over de waare constitutie. 26 Achter het pseudoniem school de oud-predikant Bernard Bosch,
die we eerder zagen als auteur van een reeks verlichte periodieken, maar die zich hier nadrukkelijk
van zijn politieke kant liet zien.
Zoals de titel al suggereert was het pamflet van Bosch net als Van der Capellens Aan het volk van
Nederland geschreven voor een breed publiek. Het had daarmee een ander karakter dan de hiervoor
besproken plannen. Het plan van de Brusselse ballingen en dat van Valckenaer moeten worden
gezien als werkdocumenten. Het plan van Abbema c.s., dat ook in druk was verschenen, was
gestructureerd als een puntsgewijze opsomming. Het pamflet verscheen rond dezelfde tijd als
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Abbema’s Schets en toont met dit stuk de gemeenschappelijke lijnen in het patriotse denken van
1793, naast een aantal originele ideeën die specifiek aan Bosch zijn toe te schrijven.
Het woord ‘constitutie’ lijkt Bosch in het pamflet nog vooral te hanteren in de oude betekenis
van ‘regering’. Anders dan de ontwerpers van de hiervoor besproken plannen spreekt hij niet over
de noodzaak tot een geschreven en door de bevolking goedgekeurd document, maar over het
voornemen zijn landgenoten ‘een juist denkbeeld van de eenige waare constitutie eener
welgeregelde maatschappij te geven’. Zonder dit verder toe te lichten zinspeelde Bosch er wel op dat
de Nationale Vergadering zich onder andere zou bezighouden met het maken van ‘constitutioneele
of grond wetten’, zodat het erop lijkt dat hij wel voorzag dat zij als constituante (grondwetgevende
vergadering) zou optreden. 27
In de ‘waare constitutie’ moest de bestaande gewestelijke structuur volgens Bosch plaatsmaken
voor het ‘systema van een geheel, van een onverdeeld lichaam’. ‘Ter bevordering van deszelfs
reguliere werking’ kon de Republiek wel worden opgedeeld in vijf departementen, die vervolgens
weer in kleinere staatkundige eenheden uiteenvielen. Ieder departement kreeg ‘het huislijk bestuur
in zijnen kring’, wat neerkwam op de verantwoordelijkheid over zaken als dijken en rivieren,
publieke werken en het onderwijs. De wetgevende macht zou gevormd worden door een Nationale
Vergadering

bestaand

uit

vijftig

gemachtigden

per

departement,

wat

neerkomt

op

tweehonderdvijftig leden. Hoe deze leden precies zouden worden gekozen wordt niet duidelijk,
maar in elk geval zou ‘ieder burger in de maatschappij’ hiertoe in grondvergaderingen zijn stem
uitbrengen. De leden zouden niet langer dan drie jaar zitting hebben. 28
Bosch benadrukte tot slot ‘dat de souvereiniteit van een volk ondeelbaar is, en dus niet
vertegenwoordigd kan worden’, een uitgangspunt dat volgens hem niet per se strijdig was met de
verkiezing van volksvertegenwoordigers, maar wel betekende dat de volksstem ‘kragtig en regelmatig’
moest spreken. Omdat de Nationale Vergadering haar eigen gedrag bovendien niet zelf kon
beoordelen, voorzag hij in een jaarlijks gehouden landdag, waar iedere burger die dit wenste zijn
oordeel, zijn klachten en zijn adviezen zou kunnen laten horen. 29
De hier besproken ontwerpen verschenen elk na een nieuwe kentering in de Franse Revolutie,
waarvan zij ook de sporen dragen. Het Brusselse plan is sterk gericht op de parlementaire praktijk
zoals die in de kort daarvoor opgerichte Assemblée Nationale was ontstaan, met als belangrijkste
noviteit de afschaffing van het bindend mandaat. In het plan dat twee jaar later in Parijs ontstond
klinkt sterke bewondering door voor de Franse grondwet van 1791, waardoor de auteur Valckenaer
27
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zich tot de constitutioneel monarchale regeringsvorm aan toe had laten inspireren. De eveneens in
Parijs tot stand gekomen Schets en het in dezelfde periode geschreven pamflet van Bernard Bosch,
die beide verschenen na de executie van de Franse koning, voorzien in een staatsinrichting waarin
geen plaats is voor een vorst en het primaat van het bestuur geheel is komen te liggen bij de
wetgevende vergadering.
Zoals we nog zullen zien, keerden veel elementen uit de in ballingschap ontwikkelde plannen
terug in de debatten over de totstandkoming van de Nationale Vergadering en in de constitutionele
debatten van diezelfde vergadering. Wat er was behoefde echter nadere uitwerking, en verschillende
belangrijke vraagstukken hadden de plannenmakers in de jaren van restauratie geheel
onbeantwoord gelaten. Zij waren het er bijvoorbeeld over eens dat de grondwet uiteindelijk moest
worden gemaakt door een constituerende vergadering, maar spraken zich niet duidelijk uit over de
vraag hoe deze vergadering zelf tot stand moest komen.
In het Brusselse plan was deze vraag doorgeschoven naar de op te richten wetgevende
vergadering, die afzonderlijk van de constituerende vergadering zou moeten opereren. In het plan
van Abbema zou er één Nationale Vergadering komen met wetgevende en constituerende
bevoegdheden; de verkiezing van de leden van deze vergadering zou moeten worden verricht door
de nieuw te vormen departementen. Maar wie zouden in de Republiek verantwoordelijk worden
voor de grondige staatkundige hervorming die hieraan vooraf zou moeten gaan? En waaraan
ontleenden diegenen bij ontbreken van een grondwet het mandaat om te handelen in naam van het
soevereine volk? Het vroege Bataafse debat over dergelijke vragen vormt het onderwerp van de
volgende paragraaf.

Het debat over de Nationale Vergadering
In het twaalfde nummer van zijn nieuwe tijdschrift De Republikein pleitte Jan Konijnenburg,
hoogleraar aan het Remonstrantse Seminarie in Amsterdam, in krachtige bewoordingen voor de
spoedige bijeenroeping van een Nationale Vergadering.

30

Het was half maart 1795, en

Konijnenburg, voormalig predikant in het patriotse bolwerk Utrecht en een groot kenner van de
Franse Revolutie, was de eerste die in de langzaam weer opbloeiende politieke pers aandacht
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besteedde aan dit onderwerp. 31 Met instemming verwees hij naar het recentste besluit van de StatenGeneraal, voorlopig nog altijd ’s lands hoogste bestuurslichaam.
Op 4 maart was daar bij monde van de wegens Friesland optredende voorzitter Johan Huber
besloten de Raad van State, het adviesorgaan van de voormalige regering, te vervangen door een
zogenoemd Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, kortweg Comité te
Lande. 32 Een derde van dit Comité moest zich gaan bezighouden met het vervaardigen van een plan
waarin was vastgesteld hoe de ingezetenen van de Republiek konden worden opgeroepen om een
Nationale Vergadering te kiezen. 33 Lang niet alle leden namen deze taak met even veel
enthousiasme op zich. Volgens de Bossche jurist Boudewijn Donker Curtius, de zelf ook meer dan
sceptische algemeen secretaris van het Comité, gingen ‘veelen […] met loode schoenen aan het
werk’. 34
Het Comité diende echter te gehoorzamen aan de Staten-Generaal, die met dit besluit gehoor
hadden gegeven aan de wens van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland. De
Hollandse Vergadering had hiertoe op 26 februari een voorstel ingediend. 35 De gedeputeerden van
de overige gewesten, die nog voor de omwenteling waren afgevaardigd, hadden zich aanvankelijk
niet gemachtigd verklaard om zich over de door Holland ingebrachte kwestie uit te spreken. Pas op
11 maart, toen de wisseling van de wacht in de Staten-Generaal grotendeels was voltooid, hadden ze
alsnog besloten het Hollandse voorstel aan te nemen. Alleen de Zeeuwse gedeputeerden hadden
zich die dag van stemming onthouden; zij zouden pas twee dagen later worden vervangen. 36
Beter laat dan nooit, vond Konijnenburg in De Republikein, waarmee hij de mening vertolkte die
ook in de Hollandse Vergadering de boventoon voerde. Nu de commissie voor een Nationale
Vergadering er eindelijk was, moest zij met de grootst mogelijke spoed te werk gaan. Het was voor
Konijnenburg ontegenzeggelijk dat de zeven gewesten die tot voor kort deel hadden uitgemaakt van
31
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een bondsstaat waarin zij hoofdzakelijk over hun eigen zaken hadden beslist, nu ‘ééne
onverdeelbaare Republiek’ moesten vormen. Onmisbaar hierbij was een wettig nationaal
vertegenwoordigend lichaam, dat namens het hele Bataafse volk kon spreken en dit volk een
geschreven grondwet kon geven. De Nationale Vergadering moest zo een einde maken aan de op
alle bestuursniveaus gevormde provisionele regeringen, waarvan de wettigheid, aldus Konijnenburg,
twijfelachtig was. 37
Overhaast en onverstandig, vond de jonge Zeeuw Jan Willem van Sonsbeeck. Deze zoon van een
patriotse regent uit Vlissingen nam in de loop van 1795 wegens Middelburg zitting in de
Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland, en maakte wegens Zeeland deel uit van de
Staten-Generaal. 38 Hij was ook de auteur van een in het hele land te verkrijgen Verhandeling over het
nadeel eener Nationaale Conventie, waarin hij met de bravoure van een eenentwintigjarige liet zien dat
het standpunt van Konijnenburg en de Hollandse afgevaardigden lang niet door iedereen die zich
Bataaf noemde werd gedeeld. 39
Tot ongenoegen van Van Sonsbeeck was het besluit om een commissie een plan voor een
Nationale Vergadering te laten ontwerpen genomen zonder dat de Zeeuwse Vergadering hierin was
gekend. Alleen al de intentie tot een Nationale Vergadering te komen achtte hij strijdig met het
voor de Republiek nog altijd wenselijke basisprincipe van federatief bestuur, door hem
geformuleerd als ‘al wat het Bondgenootschap betreft, moet bondgenootschappelijk behandeld
worden, al wat het huishoudelijke der bondgenooten aangaat behoort aan derzelver beschikking
alleen te blijven’. 40 De Republiek bestond uit zeven volken met even zoveel soevereine machten en
grote verschillen in belangen, karakter, regeringsvorm, wetten, voorrechten en gewoonten, die niet
zomaar aan de kant konden worden geschoven. 41
Van Sonsbeeck beriep zich in zijn betoog op het gezag van Pieter Paulus, in wie een ‘groot man’
herkende. Opmerkelijk genoeg noemde hij echter niet Paulus’ recente Verhandeling over de
gelijkheid, maar nam hij een lange passage op uit de inmiddels twintig jaar oude Verklaring van de
Unie van Utrecht, waarin Paulus het federatieve staatsbestel van de Republiek nog had verdedigd. 42
Net als Paulus destijds wilde hij best toegeven dat de Unie van Utrecht haar gebreken kende, maar
zolang de voordelen van een federatief bestel de nadelen overstegen, moest de Republiek afzien van
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de door velen gewenste eenheid van bestuur.43 De Bataven zouden als het aan Van Sonsbeeck lag
een voorbeeld moeten nemen aan Amerika, waar Benjamin Franklin en George Washington –
beweerde hij – zo verstandig waren geweest de Unie als basis te nemen voor hun constitutie. De
Amerikanen hadden weliswaar de nodige verbeteringen aangebracht in het Nederlandse model,
maar de essentie ervan, een systeem met verschillende soevereine staten, hadden zij intact gelaten. 44
Behalve op Paulus’ Verklaring beriep Van Sonsbeeck zich ook veelvuldig op het werk van JeanJacques Rousseau, die in Du contrat social had geschreven dat kleine volken beter te besturen waren
dan grote volken en door de Zeeuw daarom werd opgevoerd als een onvervalste federalist. 45 Met
verbazing schreef Van Sonsbeeck te hebben kennisgenomen van de inleiding op het rapport
waarmee de Hollandse Vergadering het debat over de bijeenroeping van de Nationale Vergadering
in januari op gang had gebracht, omdat de Hollanders het hadden weten te presteren om Rousseau
daarin voor te stellen als een vóórstander van deze Vergadering. 46
‘Na veel zugten, twisten, ja somtijds kijven’ presenteerde een commissie uit het Comité te Lande
bij de Staten-Generaal op 29 mei een plan van 118 artikelen. 47 In de zeven gewesten en in het
voorheen altijd door de Staten-Generaal bestuurde Generaliteitsland Brabant en het niet
onderworpen maar wel met de zeven provinciën verbonden landschap Drenthe – waar inmiddels
ook provisionele vergaderingen waren opgericht – zou de bevolking worden geteld en verdeeld in
groepen van tienduizend inwoners, die via een getrapt kiesstelsel ieder één vertegenwoordiger
mochten kiezen voor de Nationale Vergadering. 48 Waar in eerdere plannen nog sprake was geweest
van een vertegenwoordigende status voor de koloniën, werd hiervan nu niet meer gerept. Alle
gekozen vertegenwoordigers zouden verantwoordelijk zijn aan het gehele volk, en niet alleen aan het
gedeelte dat hen had verkozen. 49 Het ideaal van volksvertegenwoordigers die zonder bindend
mandaat zouden handelen, dat in de voorgaande jaren gestalte had gekregen, was daarmee voor het
eerst verheven tot een officieel grondbeginsel in de nationale politiek, zij het voorlopig nog wat
voorzichtig geformuleerd.
De leden van de Nationale Vergadering zouden zich in de eerste plaats bezighouden met het
vervaardigen van een grondwet, die uiterlijk een jaar na de eerste bijeenkomst ter goedkeuring aan
43
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het volk zou moeten worden voorgelegd. Tegelijkertijd was de vergadering verantwoordelijk voor
het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen en voor het beschermen van de buitengrenzen
van de republiek. De uitvoerende comités voor algemene zaken, voor de marine en voor de
koloniën zouden gedurende de ontwikkeling van de grondwet gehandhaafd blijven, maar ze zouden
aan de Nationale Vergadering verantwoording verschuldigd zijn. De Nationale Vergadering zou zich
tot het moment van aanneming van de grondwet niet mogen bemoeien met de ‘huishoudelijke
schikkingen’, oftewel de interne aangelegenheden van de gewesten. 50
Met dit plan keerden de gedeputeerden ter Staten-Generaal terug naar hun provincies. De
Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel waren de eersten die met een officiële
reactie kwamen, opgesteld door Gerhard Dumbar, de ervaren griffier van de vergadering. 51 Deze
Deventerse patriot bediende zich van een pragmatische argumentatie. Het plan dat er nu lag, zo
redeneerde hij namens de Overijsselse Vergadering, was verre van volmaakt, wat ook zeker niet te
verwachten was geweest. Omdat het echter zeer de vraag was of binnen een redelijke termijn een
beter plan kon worden ontworpen en het zeker was dat een volgend plan in ieder geval ook slechter
kon uitpakken, had de vergadering besloten haar goedkeuring te geven. 52 Het was uiteindelijk het
grotendeels behouden van de gewestelijke soevereiniteit dat voor de meerderheid van de
Overijsselse Vergadering de doorslag had gegeven.
In de Hollandse Vergadering werd verheugd op het plan gereageerd, maar juist op het punt van
de soevereiniteit was er fundamentele kritiek. In een artikelsgewijze behandeling stelden de
Provisionele Representanten van het Volk van Holland een aantal wijzigingen voor, waarvan het
voorstel dat de Staten-Generaal én de provinciale vergaderingen bij het bijeenkomen van de
Nationale Vergadering zouden ophouden te bestaan het verstrekkendst was. De Nationale
Vergadering zou hiermee direct de ‘opperste magt’ krijgen. 53 Op 24 juli keurde de Hollandse
Vergadering het plan met wijzigingen eenzijdig goed. Vier dagen later werd het gewijzigde plan in de
Staten-Generaal voorgedragen door Jacob Hahn, een van de leden die in beide lichamen zitting
50
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had. Tegen beter weten in sprak Hahn het vertrouwen uit dat de gemaakte veranderingen de
goedkeuring van alle bondgenoten zouden kunnen wegdragen. 54
De Hollandse Vergadering kon alvast niet rekenen op de steun van de Amsterdamse delegatie
binnen haar eigen gelederen, die tijdens de plenaire debatten voorafgaande aan het besluit van 24
juli duidelijk haar onvrede had laten blijken. Nadat zij de stemming in de Hollandse Vergadering
met een ruime meerderheid hadden verloren, zochten de Amsterdammers de publiciteit in een
poging de besluitvorming alsnog te beïnvloeden. Het uitvoerige commentaar dat de Amsterdamse
afgevaardigde Jan Hendrik van Swinden in de Hollandse Vergadering had ingebracht werd op last
van de Representanten van het Volk van Amsterdam gepubliceerd. Hendrik Cras, net als Van
Swinden hoogleraar aan het plaatselijke Athenaeum Illustre, schreef naar aanleiding van het
beslotene in de Hollandse Vergadering een landelijk verspreid pamflet met een vergelijkbare
strekking. 55
De geleerden Van Swinden en Cras benadrukten anders dan Van Sonsbeeck niets te hebben
tegen een Nationale Vergadering als zodanig, maar hun kritiek bestond erin dat het uiterst
gevaarlijk was een wetgevende vergadering in het leven te roepen vóórdat het land beschikte over
een grondwet die duidelijk de grenzen van de macht van deze vergadering aangaf. 56 Het was in hun
ogen naïef te veronderstellen dat de leden van Nationale Vergadering in alle gevallen betrouwbaar
zouden zijn wanneer het Nederlandse volk hen zelf mocht kiezen. De Franse burgers hadden in
1792 de leden van hun Convention Nationale eveneens zelf gekozen, maar van de onbepaalde
macht die zij tijdens de Terreur aan enkele ‘monsters’ hadden afgestaan, waren duizenden
onschuldige Fransen het slachtoffer geworden. 57
‘Men kiest zig eene huisvrouw’, voegde Cras hier aan toe, ‘maar heeft niemant daarom ooit over
een kwaad wijf geklaagd?’ 58 Hij riep de instemming in van de al even huiverachtige leden van
verschillende provinciale vergaderingen, die hij ironisch genoeg veel autoriteit toedichtte juist
omdat zij hun verkiezing te danken hadden aan dezelfde vrije keuze die hij voor een landelijke
verkiezing zo wantrouwde. Het was waar, gaf hij zelf toe, dat ook de burgers die hén verkozen
hadden een onjuiste keuze konden hebben gemaakt. Maar als dat het geval was, waarom zou dan de
54
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keuze voor de Nationale Vergadering zo onfeilbaar zijn?

59

Het retorische gemanoeuvreer van Cras

bleef niet onopgemerkt. In een bespreking van diens pamflet in zijn nieuwe tijdschrift De politieke
opmerker liet Bernard Bosch zien dat het argument net zo goed kon worden omgedraaid:
‘De verkiezing geschiedt niet door het volk, maar door verkorene kiezers [kiesmannen]. Zal het
volk niet de verstandigsten tot kiezers benoemen? Zullen deze zo dwaas zijn […] domooren tot
representanten te benoemen? […] Loopt men gevaar om zodanige onkundigen tot representanten
der natie te verkiezen, dan loopt men nog eer gevaar, om zodanige domooren tot provintiaale of
plaatselijke representanten te verkiezen.’ 60

Jan Hendrik van Swinden maakte zich veel zorgen over het feit dat de provinciale machten in het
Hollandse plan direct zouden worden vernietigd. Volgens hem was het nog helemaal niet zo zeker
dat het Nederlandse volk zijn goedkeuring zou geven aan een grondwet waarin was vastgelegd dat
het ‘een en onverdeelbaar’ was. In theorie had de eenheidsstaat misschien veel voordelen, maar
toegepast in de Franse praktijk had het systeem van eenheid tot nu toe alleen maar tot ellende
geleid. Misschien gaf het Nederlandse volk wel de voorkeur aan de constitutionele Amerikaanse
variant van het federalisme, dat zijn waarde wél in de praktijk had bewezen. Wanneer de provinciale
vergaderingen nu zouden worden afgeschaft, zouden deze in het geval van een keuze voor het laatste
opnieuw moeten worden geïntroduceerd, dus konden ze voorlopig beter gehandhaafd blijven. 61
Alleen de grondwet, was Cras het met zijn collega eens, kon een einde maken aan de soevereiniteit
van de Nederlandse provincies, die tot aan dat moment als zeven onderscheiden volken moesten
worden beschouwd. 62
In tegenstelling tot de meerderheid van de Hollandse Vergadering was het Amsterdamse
stadsbestuur kortom vóór handhaving van de soevereine provinciale vergaderingen en de StatenGeneraal en tégen een constituerende vergadering die tegelijkertijd wetgevende bevoegdheden had
en de uitvoerende macht controleerde. Dit bleek ook de heersende opinie in de meeste gewesten.
Overijssel, dat zich eerder wel had uitgesproken voor het oorspronkelijke plan waarin de
soevereiniteit gegarandeerd bleef, ging nu niet akkoord met het Hollandse alternatief, omdat het
daarin de macht van de Nationale Vergadering over wat het gewest beschouwde als zijn eigen
‘huishouding’ te groot vond. 63 De Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel zagen
zich gesteund door hun Gelderse collega’s. De Gelderse Vergadering wilde voorlopig de grondwet
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laten vervaardigen door een kleine commissie van burgers die op geen enkele wijze in het bestuur
betrokken waren. Na volksraadplegingen in Zeeland en Groningen werd door die provincies
hetzelfde standpunt ingenomen. 64 Ook de Friese Vergadering, die haar zelfstandigheid tijdens het
proces van constitutievorming evenmin onder geen beding wenste op te geven, wilde de grondwet
laten opstellen door een commissie van ongeveer vijftig ‘doorkundige en eerlijke vaderlanderen’ die
onafhankelijk van de Staten-Generaal zouden opereren. Iedere provincie zou hierbij een gelijk
aantal commissieleden benoemen, waarbij alleen Holland dubbel zo veel commissieleden mocht
afvaardigen. 65
Het Hollandse dubbeltal werd door de Friezen voorgesteld als een tegemoetkoming aan de
Hollandse Vergadering, maar vergeleken bij het Hollandse plan was daarvan allerminst sprake.
Wanneer de grondwet werd ontworpen door een op basis van het inwonertal gekozen nationale
vergadering, zou het Hollandse aandeel daarin aanzienlijk groter zijn, omdat ruim veertig procent
van de Nederlandse bevolking in Holland leefde. 66 Friesland was bang dat het in dat geval
nauwelijks iets te zeggen zou hebben over de invulling van de grondwet, en dat een oppermachtige
Hollandse delegatie ervoor zou zorgen dat haar provincie ook na invoering van de grondwet
oppermachtig bleef.
Groot was daarbij de angst dat Holland er in de Nationale Vergadering op zou aansturen dat zijn
enorme schuldenlast met een beroep op de één- en ondeelbaarheid evenredig over de andere
provincies werd verdeeld. De gewesten met een gezondere financiële situatie zagen een dergelijke
maatregel met afgrijzen tegemoet. Van de zeven provincies van de oude Republiek gaf alleen
Utrecht het Hollandse alternatief vrijwel onvoorwaardelijke steun, hoewel het gewest er wel voor
pleitte dat de Vergadering in Utrecht zou komen in plaats van in Den Haag. De vergaderingen van
Brabant en Drenthe – hoewel zij formeel geen stem hadden in de Staten-Generaal – spraken
eveneens hun steun uit voor een tegelijkertijd constituerende en wetgevende nationale vergadering,
waarnaar zij als volwaardige gewesten leden zouden mogen afvaardigen. 67
Oordelend met de kennis dat de eenheidsstaat uiteindelijk zou worden ingevoerd, bestaat het
gevaar dat we het aandringen op behoud van de provinciale soevereiniteit nu taxeren als hopeloos
conservatief. Bezien vanuit het perspectief van de Bataven, voor wie het alternatief van de eenheid
hoe dan ook neerkwam op een staatkundig avontuur dat geen enkele garantie op succes bood, is het
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pleidooi voor een zekere mate van federatief bestuur evenwel goed voorstelbaar. Desondanks stuitte
dit standpunt, dat met variërende felheid werd ingenomen door het Amsterdamse stadsbestuur en
door de vergaderingen van Overijssel, Gelderland, Friesland, Zeeland en Groningen, in de
verwachtingsvolle en gespannen zomermaanden van 1795 op uiterst felle reacties van de kant van
een groot deel van de Bataafse bevolking.
De van de Franse revolutionairen geleende notie dat een vrije republiek één en ondeelbaar
moest zijn, groeide uit tot een van de dragende slogans van de revolutie. Binnen relatief korte tijd
werden velen ertoe bewogen al hun hoop te vestigen op de opheffing van de gewestelijke
soevereiniteiten en de vestiging van een sterke centrale macht, krachtige maatregelen die in de
eenheidsgezinde pers vaak werden bepleit in de metaforiek van het ‘Gotische’ staatsgebouw,
waarvan de vervallen fundamenten eerst moesten worden vervangen voordat het gebouw geheel
opnieuw kon worden opgetrokken. 68 In het hele land deden burgers hun beklag over gewesten die
hun soevereiniteit bewaakten, een houding die zij regelrecht vonden indruisen tegen het algemeen
belang van de Bataafse Republiek. De mantra van eenheid en ondeelbaarheid klonk het luidst in de
vele volkssociëteiten, die waren voortgekomen uit de leesgezelschappen en revolutionaire comités.
Voor deze lokale burgervergaderingen, die uit de tijd van de patriotse ondergrondse een landelijk
correspondentienetwerk

hadden

overgehouden,

was

het

uitblijven

van

een

nationale

volksvertegenwoordiging zelfs reden om zich – naar het voorbeeld van de patriotse
vrijcorpsvergaderingen – bovenlokaal te organiseren.
Zo was er op 22 juli 1795 een oriënterende bijeenkomst in Den Haag, waarnaar sociëteiten uit
het hele land burgers hadden afgevaardigd. Het tijdens deze vergadering gepresenteerde plan van
organisatie werd aangenomen op 28 augustus, toen in de Doelen de oprichtingsbijeenkomst van de
Algemene Centrale Vergadering plaatsvond. 69 Op het nieuws van de oprichting werd verheugd
gereageerd door de eveneens in Den Haag vergaderende Provisionele Representanten van het Volk
van Holland, maar een derde vergadering in deze stad, de Staten-Generaal, toonde zich een stuk
minder enthousiast. Op gewestelijk niveau was er uiterst heftige kritiek van de Friese provinciale
vergadering, die de in de Centrale Vergadering verenigde burgers verweet zich te gedragen als de
wettige vertegenwoordigers van het Bataafse volk, terwijl zij helemaal niet namens het hele volk

68

Zie onder meer [Konijnenburg ed.], De Republikein I, nr. 3 (1795) 25-26; nr. 12 (1795) 106.
De Centrale Vergadering verdient een studie op zich. Zie voor de hier besproken episode voorlopig: [Loosjes],
Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 42-92. Na de oprichting van de
Nationale Vergadering hief zij zichzelf aanvankelijk op, maar in januari 1797 werd in Leiden opnieuw een Centrale
Vergadering opgericht. Dit tot ongenoegen van de overgrote meerderheid van de Nationale Vergadering, die zich
net als de eerdere tegenstanders op het standpunt stelde dat hiermee de schijn was ontstaan dat het volk niet één
maar twee keer werd vertegenwoordigd: Dagverhaal IV, nr. 330 (zitting 16 januari 1797) 486-88; nr. 333 (zitting 17
januari 1797) 513-16; nr. 334 (zitting 17 januari 1797) 517-23.

69

94

konden of mochten spreken.

70

De Centrale Vergadering zelf benadrukte zich geen

vertegenwoordigende status te willen aanmeten en slechts ‘voorlichtend[e], ophelderende en
aandringende’ bedoelingen te hebben, maar gooide olie op het vuur door de Friese bestuurders in
een petitie aan te sporen in te stemmen met een Nationale Vergadering. 71 Het feit dat in de
Centrale Vergadering ook Friezen actief waren, zette de verhoudingen in deze provincie danig op
scherp. 72
Een Nationale Vergadering gebaseerd op het vertrouwen en het gezag van de Nederlandse
bevolking ‘is thands het schibboleth van ’t patriottismus’, betoogde Willem Anthonie Ockerse. 73 Deze
voormalige Utrechtse student en Wijkse predikant koos gedecideerd de kant van het Hollandse
kamp, en had met zijn pamflet Bataven! Eischt eene nationale conventie! Of beroep aan het Bataafsche
volk een landelijk bereik. 74 Dat een groter inwonertal recht gaf op meer macht in de Nationale
Vergadering sprak voor Ockerse vanzelf. De vrees voor Hollandse overheersing was ongegrond,
want in een ‘Eéne en ondeelbare Republiek’ zou iedere afgevaardigde belangeloos de hele natie
vertegenwoordigen, en niet alleen zijn eigen stad of gewest. 75
De voortdurende verwijzingen naar het gebeurde in Frankrijk, bedoeld om schrik aan te jagen,
gingen volgens Ockerse evenmin op, want er bestond geen direct verband tussen de oprichting van
de Convention Nationale en het uitbreken van de Franse Terreur. De ‘helsche tijrannij van
Robespierre’ had heel andere oorzaken gehad, zoals de verwerpelijke invloed van koning en
geestelijkheid en de ‘schelmerij van intriguanten’ in het Franse parlement. Dit alles was hier niet
aan de orde. Ook de vergelijking met Amerika nadat daar in 1789 een nationale grondwet was
ingevoerd, die veelvuldig was gemaakt als het bewijs dat een land met succes kon zijn opgedeeld in
verschillende soevereine staten, werd door Ockerse resoluut van de hand gewezen. In Amerika was
het president George Washington die erin slaagde als bindende factor voor de natie op te treden.
Een dergelijk tegenwicht tegen de soevereine provincies bestond in de Bataafse Republiek niet, en
dus moesten er helemaal geen soevereine provincies zijn. 76
Ockerses pamflet deed in het hele land veel stof opwaaien, en kon vooral buiten Holland
rekenen op veel kritiek van het nieuwe Bataafse establishment. De bekende Middelburgse patriot
Johan van der Palm sprak in zijn tijdschrift De Vriend des volks bijvoorbeeld van een ‘winderig
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boekje’ dat vrijwel geheel was opgebouwd uit machtspreuken en aannames, die daar wel zo konden
zijn neergepend, maar daarmee volgens hem nog niet bewezen waren. Het was de meest gehoorde
kritiek aan het adres van de voorstanders van de eenheidsstaat: zij konden nog zo hard roepen dat
het wel zeker was dat de eenheid en ondeelbaarheid het land weer welvaart zou brengen en dat een
Nationale Vergadering de sleutel tot hernieuwde welvaart was, maar ze hadden voor de waarheid
van hun stellingen geen enkel historisch bewijs, terwijl hun tegenstanders onvermoeibaar konden
blijven wijzen op de voorspoed die het federatieve bestel de Republiek in hun ogen ontegenzeggelijk
had gebracht. 77
De Staten-Generaal benoemden op 10 september een nieuwe commissie die tot opdracht kreeg
alle voorstellen te bestuderen. Ruim een maand later, op 14 oktober, kwam deze commissie met een
nieuw concept-reglement waarin de wensen van de verschillende gewesten zo goed en zo kwaad als
het ging waren verenigd. Dit compromis week in belangrijke opzichten af van het plan dat door de
Hollandse Vergadering bij de Staten-Generaal was ingediend. Weliswaar zouden de Staten-Generaal
worden ontbonden en zou de Nationale Vergadering direct wetgevende bevoegdheden krijgen,
maar zij zou zich niet mogen mengen in de interne zaken van de gewesten, waar de soevereine
provinciale vergaderingen gehandhaafd zouden blijven. 78 De grondwet zou bovendien niet worden
niet opgesteld door de gehele Nationale Vergadering, maar door een onafhankelijk opererende
commissie waarin leden van alle provincies vertegenwoordigd zouden zijn. Deze commissie zou uit
het midden van de Vergadering, maar níet – zoals de vergadering zelf – naar rato van inwonertal
worden samengesteld. Wanneer de commissie een constitutieontwerp had vervaardigd, zou dit
ontwerp vervolgens wel door de voltallige vergadering worden besproken, om ten slotte ter goed- of
afkeuring aan het Bataafse volk te worden voorgelegd. 79
De Hollanders konden wel tevreden zijn over één belangrijke toevoeging in het nieuwe conceptreglement, die betrekking had op de invoering van het vrije mandaat in de Nationale Vergadering.
Behalve de beknopte passage die in het plan van 29 mei was opgenomen, was nu een nieuw artikel
ingevoegd dat op dit punt geen enkele onduidelijkheid meer liet bestaan:
‘De leeden deezer […] door het volk van Nederland verkoore Vergadering, zullen in de aan hun
aanbevoolen werkzaamheden zig zelven moeten aanmerken, en door allen en iegelijk moeten
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worden aangemerkt, als alle bijzondere provintiale betrekkingen te hebben verlooren, en niet als
gecommitteerden van eene provintie in het bijzonder, maar als Representanten van het geheele
Bataafsche volk. Zij zullen dus aan geene provintiaale resolutien, instructien of revocatien […]
onderworpen zijn; doch bij eene hoofdelijke stemming, zonder eenige ruggespraak, alle de
gemeenschappelijke belangen der geheele Republicq regelen.’ 80

Op 15 oktober gingen de Hollandse afgevaardigden in de Staten-Generaal met het nieuwe conceptreglement akkoord, net als de afvaardigingen van Utrecht, Gelderland, Overijssel en Groningen. De
verdeelde Friese afvaardiging onthield zich van stemming en Zeeland, dat nog altijd helemaal geen
Nationale Vergadering wilde, bleef mordicus tegen. Bij meerderheid werd nu besloten ‘dat er een
algemeene Nationaale Vergadering zou worden daargesteld, voorbehoudens de vrije raadplegingen
der gewesten’. De toevoeging maakte het besluit tot een lege huls. Het eigenlijke besluit werd zo de
facto uitgesteld tot een volgende bijeenkomst, die werd vastgesteld op 25 november. In de
Hollandse Vergadering werd het besluit desondanks met enthousiasme ontvangen. Om de zaken op
scherp te zetten verklaarden de Provisionele Representanten van het Volk van Holland dat zij na de
vijfentwintigste hoe dan ook zouden overgaan tot het bijeenroepen van een Nationale Vergadering.
De gewesten die bleven weigeren aan deze vergadering deel te nemen zouden ze daarbij desnoods
passeren. 81
De klare taal van de Hollandse Vergadering stuitte op grote weerstand in de gewesten die nu in
een isolement dreigden te raken, maar kreeg in de vooral in Holland verschijnende nationale pers
veel bijval. Een uitzondering vormde een brief die Jan Konijnenburg rond dezelfde tijd plaatste in
De Republikein, hoewel de strekking duidelijk niet overeenstemde met zijn persoonlijke standpunt.
De deugdzame en bekwame leden in de verschillende provinciale vergaderingen, schreef de
anonieme auteur, toonden zich met recht niet revolutionair. 82 De betekenis van het woord
‘revolutionair’ stond immers niet vast, en zij waren te verstandig om zich te laten leiden door
woorden zonder vaste betekenis. Deze mannen maakten een onderscheid tussen de revolutionaire
middelen waarmee de vrijheid begin 1795 geboren was, en de middelen die nu nodig waren om de
vrijheid te behouden. Zij gruwden van een ‘revolutionaire regeering’ als het Franse bewind van
Robespierre, dat niets anders was dan de ‘allerwillekeurigste tirannij’. 83
Een revolutionaire regering, citeerde de auteur een niet lang daarvoor verschenen pamflet van
Thomas Paine, was ‘een ongerijmd verschijnsel zonder beginselen en zonder een bepaald gezach,
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waaronder deugd en misdaad afhingen van de oogenbliklijke omstandigheden’. 84 De revolutionaire
fase van de Bataafse Republiek, was de strekking van deze bijdrage, moest niet zo worden opgerekt
dat zij zich uitstrekte tot een Nationale Vergadering waarvan de uitkomst geheel ongewis was. Nu
het provinciale bestuur eenmaal was gezuiverd van orangistische elementen moesten de zaken weer
hun normale loop nemen, wat er in de praktijk op neerkwam dat het de gewesten waren die met
elkaar moesten besluiten welke staatkundige hervormingen nodig waren. 85 De vraag of de revolutie
nu wél of niet geëindigd was bleef de Bataven bezighouden, en zou later ook het handelen van de
leden van de Nationale Vergadering bepalen.
In Zeeland en Friesland sprak een ruime meerderheid van de bevolking zich in nieuwe
volksraadplegingen wederom uit tegen de oprichting van een niet op grond van een constitutie
handelende Nationale Vergadering. Met een beroep op de wil van hun soevereine volk verzetten
deze twee gewesten zich voorafgaande aan de volgende stemming tegen het besluit van 15 oktober,
waarvan zij stelden dat het nooit bij meerderheid van stemmen had mogen worden genomen. Ook
Groningen verklaarde bij nader inzien alleen akkoord te zullen gaan met een unaniem genomen
besluit. De overige vier gewesten erkenden het besluit wel, en lieten weten ook bij een volgende
gelegenheid genoegen te zullen nemen met een bij meerderheid genomen besluit.86 De gewestelijke
vergaderingen van Brabant en Drenthe, die inmiddels de toezegging hadden gekregen dat zij per 1
januari 1796 als stemhebbende leden in de Staten-Generaal zouden worden toegelaten, sloten zich
hierbij aan. 87
De discussie verplaatste zich nu naar het niveau van de wijze van besluitvorming – unaniem of
bij meerderheid – maar in feite ging het nog altijd om hetzelfde geschil. Besluitvorming bij
unanimiteit was een van de pijlers van het federatieve systeem dat Zeeland, Friesland en Groningen
wensten te handhaven, en de erkenning van een bij meerderheid genomen besluit zou volgens deze
gewesten een illegitieme schending zijn van de Unie van Utrecht, die zij ondanks haar
onvolmaaktheden als basis wilden nemen voor een hervormd politiek bestel. Een belangrijk
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kenmerk van de debatten over de Nationale Vergadering was dat de betrokkenen het reglementaire
en het inhoudelijke discussieniveau voortdurend bewust door elkaar heen lieten lopen. De regels
van de politiek lagen vanaf januari 1795 niet eenduidig meer vast. In het debat over die regels
probeerden alle partijen alvast een voorschot te nemen op de uitkomst van dit debat door voorlopig
uit te gaan van juist die regels die zij ook in de toekomst wilde handhaven of invoeren.
In de vergadering van 25 november bleek eens te meer de ernst van de impasse die was ontstaan.
Nadat de verschillende afvaardigingen hun standpunten kenbaar hadden gemaakt, werd er bij de
dienstdoende voorzitter Albert de Sitter op aangedrongen nu de wijze van besluitvorming in
stemming te brengen. De wegens het gewest Groningen optredende De Sitter zag geen andere
mogelijkheid dan aan deze oproep gevolg te geven. Zoals te verwachten was spraken de gewesten
zich hierop met een meerderheid van vier tegen drie uit vóór meerderheidsbesluitvorming. De Sitter
verklaarde dat hij dit besluit als Groninger onmogelijk kon opmaken en verliet de voorzittersstoel
om plaats te maken voor zijn Overijsselse voorganger Gerrit Jordens; een dergelijke manoeuvre
behoorde tot de vaste vergadertradities in de oude Republiek. 88 Jordens bekrachtigde het
meerderheidsbesluit dat tot meerderheidsbesluitvorming kon worden overgegaan. De drie
provincies die tegen meerderheidsbesluitvorming waren, erkenden dit besluit uiteraard niet. 89
De volgende stap was de stemming over de Nationale Vergadering en het daartoe opgestelde
reglement. Behoudens enkele overgebleven pijnpunten die in een speciale commissie zouden
worden besproken, werd het reglement nu eveneens door vier gewesten goedgekeurd. Tevens werd
besloten dat de verkiezingen voor de Nationale Vergadering zouden plaatshebben op 11 januari
1796, waarna de vergadering op 1 februari voor het eerst bijeen zou komen. Ook dit besluit
erkenden de afgevaardigden van Zeeland, Friesland en Groningen niet, maar dit weerhield de
Staten-Generaal er niet langer van een begin te maken met de voorbereidingen die in het reglement
waren vastgelegd. Alle provinciale vergaderingen werden nu opgeroepen om een volkstelling te
houden en hun bevolking op te delen in districten van vijftienduizend burgers (in plaats van de
tienduizend uit het oorspronkelijke plan) die op hun beurt moesten worden opgedeeld in dertig
volksvergaderingen. 90
De provinciale vergaderingen van de drie gepasseerde gewesten spraken schande van de
gebeurtenissen van 25 november en hekelden het genomen besluit, waarvan de ‘ongerijmdheid,
informaliteit en onwettigheid’ volgens hen als een paal boven water stond. De Unie van Utrecht,
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stelden de Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland in een brief waarmee zij hun
collega’s uit Gelderland, Overijssel en Utrecht tot inkeer trachtten te brengen, was nog altijd ‘de
grondwet van ons staatsgebouw’. Zij was een verbond tussen zeven vrije en soevereine naties, niet
tussen de representanten van die naties, en al helemaal niet tussen de afgevaardigden van die
representanten in de Staten-Generaal. Het besluit een Nationale Vergadering op te richten en
daarmee feitelijk de Unie te verbreken, kon niet eigenmachtig door een meerderheid van de StatenGeneraal worden genomen, maar moest kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke instemming van
alle zeven de gewesten. 91
Omdat de Provisionele Representanten van het Volk van Friesland, Zeeland en Groningen zich
realiseerden dat een scheuring van de Republiek uiteindelijk niet in het belang van hun gewesten
was, hielden zij de dialoog in de Staten-Generaal ook na het besluit van 25 november gaande.
Bereid tot concessies toonden ze zich echter nauwelijks. Op 30 december moest de Vergadering
oordelen over het ‘conciliatoir rapport’ van de ruim een maand eerder ingestelde commissie, dat
het reglement definitief moest maken. Wat op die dag volgde was praktisch een herhaling van
zetten. De voorzittende Fries Johan Huber, onder wiens voorzitterschap ook het startschot voor het
debat had geklonken, verklaarde zich niet bevoegd het rapport in stemming te brengen, waarna de
Utrechtse afgevaardigde Pieter Pijpers zijn taken overnam. 92 Dit deed Pijpers, in een vorig leven
dichter, op poëtische wijze en met verwijzing naar de Goddelijke voorzienigheid, die hem tot heil
van zijn vaderland in de voorzitterszetel had geplaatst. Hij concludeerde dat het rapport door vier
gewesten en met instemming van Brabant en Drenthe was aangenomen. 93
Een week later gingen de Provisionele Representanten van het Volk van Groningen overstag na
enkele toezeggingen van de kant van de Staten-Generaal, nogmaals de wens uitsprekend dat alles in
het werk zou worden gesteld om ook Friesland en Zeeland over de streep te trekken. 94 Voorlopig zag
het daar nog niet naar uit. In de Friese Vergadering richtte de verontwaardiging zich op Pijpers, die
het gewaagd had de Goddelijke voorzienigheid aan te roepen alvorens een ‘onwettig’ en ‘geheel
verwoestend’ besluit te nemen. De Friezen hielden vol een scheuring te willen voorkomen en
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stelden in het uiterste geval bereid te zijn toe te treden tot een algemene vergadering, maar alleen
wanneer zou zijn voldaan aan een aantal aanvullende voorwaarden. Naast de gebruikelijke eis van
handhaving van de gewestelijke soevereiniteit wilden zij onder meer dat de vergadering de naam van
Staten-Generaal zou blijven dragen en dat het voorzitterschap zou blijven rouleren tussen de
verschillende gewesten, voorwaarden die door de overige gewesten niet anders dan als een
provocatie konden worden opgevat. 95
De onverzettelijke Friese Vergadering werd uiteindelijk aan het wankelen gebracht door een
hoog oplopend geschil met de radicaal revolutionaire municipaliteit van Leeuwarden, die de Friese
Vergadering in particularisme nog overtrof. Het conflict ging over de vraag wie het stedelijke
reglement van die stad mocht ontwerpen en was daarmee aanvankelijk niet direct gerelateerd aan
het debat over de Nationale Vergadering, maar het kreeg hiervoor wel uiterst belangrijke gevolgen.
Toen de municipaliteit weigerde af te zien van haar voornemen zelf een reglement tot stand te
brengen, gaf het Hof van Friesland opdracht de leden van het Leeuwarder stadsbestuur op te
pakken. De arrestatie van twee van de municipaliteitsleden was voldoende om de rest naar
Groningen te doen vluchten. De Friese Vergadering leek hiermee aanvankelijk aan het langste eind
te trekken. 96
De zaken namen een keer toen de Franse gezant in Den Haag François Noël, die in nauw
contact stond met de Hollandse leiders Paulus, Hahn en Van de Kasteele, in deze interne Friese
kwestie een mogelijkheid zag om een doorbraak te forceren op nationaal niveau. Hij gaf opdracht
de in Leeuwarden gelegerde Frans-Bataafse troepen uit de stad te laten wegtrekken, een bevel
waaraan op 25 januari gevolg werd gegeven. Een in het geheim gevormd revolutionair Comité van
Herstel nam hierop de macht in de stad over met behulp van de gewapende burgermacht, die in het
conflict de kant had gekozen van de municipaliteit. De eveneens in Leeuwarden zetelende
Provisionele Representanten van het Volk van Friesland stonden zonder militaire steun machteloos
en waren overgeleverd aan het gezag van het Comité van Herstel. De provinciale representanten die
zich in het conflict het onverbiddelijkst hadden opgesteld, werden van hun ambten vervallen
verklaard; een negental van hen werd bovendien vastgezet, terwijl de overigen op hun beurt naar
Groningen vluchtten. 97
De overgebleven leden van de Friese Vergadering hadden weinig keus dan te gehoorzamen aan
de bevelen van het Comité van Herstel. Een van hun eerste beleidsdaden was het verzenden van een
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nieuwe instructie aan Johan Huber, de leider van de Friese afvaardiging. Ongetwijfeld zonder veel
enthousiasme liet Huber kort daarna in de Staten-Generaal weten dat Friesland onvoorwaardelijk
instemde met het op 30 december overeengekomen Reglement. 98 De Friese machtswisseling was
aanvankelijk niet van lange duur, omdat de leden van het Comité van Herstel er door radicaal en
eigengereid optreden binnen zeer korte tijd in slaagden de Franse bevelhebber ter plaatse – generaal
Jean-Baptiste Dumonceau – tegen zich in het harnas te jagen. Buiten medeweten van Noël gaven de
door Dumonceau geleide Franse troepen weldra steun aan een tegenomwenteling. Op 11 februari
werden de afgezette representanten weer in hun ambten hersteld. 99 De nu weer voltallige
vergadering handhaafde echter de toetreding tot de Nationale Vergadering in de hoop dat de
Franse gezant in Den Haag zich zou neerleggen bij de recentste omwenteling. Dit gebeurde niet.
Dumonceau werd op zijn beurt door Noël gepasseerd en de Franse troepen kregen wederom het
bevel uit Leeuwarden weg te trekken, waarna opnieuw een groot deel van de provinciale
representanten uit hun ambt werd ontzet. 100 Friesland kon zich nu definitief gaan opmaken voor
deelname aan de Nationale Vergadering, maar de verre van beëindigde interne verdeeldheid in dit
gewest zou ook in de komende jaren een belangrijke Bataafse splijtzwam blijven.
In de Zeeuwse Vergadering was op het besluit van 30 december aanvankelijk gereageerd met de
inmiddels gebruikelijke verontwaardiging. Het Reglement was een ‘onstaatkundig wangedrocht’, en
de goedkeuring van dit Reglement beschouwden de Zeeuwen als een dwaze eenmansactie van Pieter
Pijpers. In de loop van het nieuwe jaar werden zij echter steeds meer onder druk gezet door de
besturen van verschillende Zeeuwse steden en dorpen en door een gewestelijk georganiseerde
Centrale Vergadering van volkssociëteiten, die zich in verzoekschriften volmondig uitspraken voor
toetreding tot de Nationale Vergadering. Wellicht ook angstig geworden door het gebeurde in
Friesland gaven de Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland hun afgevaardigde in de
Staten-Generaal Jean Henri Appelius opdracht opnieuw in onderhandeling te treden. 101
Het Zeeuwse volk werd ook voor de derde keer opgeroepen om zich over de toetreding uit te
spreken. Ditmaal werd daarbij een aanmerkelijk minder ferm stemadvies werd gegeven dan de
voorgaande keren. De nadruk werd nu vooral gelegd op de grote mate van gewestelijke
soevereiniteit die in het Reglement van 30 december nog altijd was gegarandeerd. De Nationale
Vergadering, luidde de nieuwe boodschap, kende nog altijd bezwaren voor het Zeeuwse volk, maar
een scheuring van het bondgenootschap kon tot ‘nadeelige toneelen van verwarring en verwoesting’
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leiden; evenmin een prettig vooruitzicht. De Zeeuwse burgers namen deze waarschuwing serieus en
stemden nu vóór de Nationale Vergadering. Op 25 februari 1796 werd Zeeland zo het laatste gewest
dat in de Staten-Generaal zijn toetreding bekendmaakte; De Zeeuwse representanten benadrukten
bij die gelegenheid nog maar eens het Reglement van 30 december zo te interpreteren dat de
gewestelijke soevereiniteit gehandhaafd bleef. 102
De opstelling van de verschillende gewesten in het debat over de totstandkoming van de
Nationale Vergadering kan ten dele worden uitgelegd als een traditionele provinciale belangenstrijd.
Alle bestaande gewesten behalve het dichtbevolkte Holland zouden in een eenheidsstaat minder
politieke macht krijgen dan in de federatieve Republiek. Wanneer bovendien zou worden
overgegaan tot het nationaliseren van de gewestelijke schulden, zouden vooral de gewesten
Groningen, Overijssel en Gelderland worden opgescheept met schulden die zij niet zelf hadden
gemaakt. 103 Zo bezien was het in het belang van deze gewesten om te pleiten voor een federatief
stelsel waarin ook de financiën provinciaal geregeld zouden blijven. Dit belang is in
overeenstemming met de positie die ze in het debat over de totstandkoming van de Nationale
Vergadering innamen. Overijssel en Gelderland toonden zich hierin overigens minder rechtlijnig
dan Groningen.
Hoewel de provinciale belangen zeker meewogen in de overwegingen van de betrokkenen, kan
het debat over de eenheid toch niet worden beschouwd als louter een intergewestelijke machtsstrijd.
Dit blijkt om te beginnen wanneer we kijken naar de opstelling van Utrecht en Zeeland. Voor deze
beide gewesten gold dat zij in het geval van de door Holland gewenste staatkundige eenheid en
samenvoeging van de schulden net als alle andere gewesten relatief minder politieke macht zouden
krijgen. Daar stond tegenover dat beide gewesten, die ook een relatief hoge schuldenlast hadden,
per saldo niet veel meer of zelfs minder zouden hoeven af te lossen. Waar Utrecht in het debat over
de totstandkoming gedecideerd de zijde koos van Holland, bleef Zeeland zich echter juist uit alle
macht tegen de Hollanders verzetten.
Een interpretatie die alleen rekening houdt met gewestelijke belangen gaat bovendien te veel uit
van de meerderheidsstandpunten in de verschillende provinciale vergaderingen. In werkelijkheid
was vrijwel iedere provinciale vergadering in het eenheidsdebat sterk intern verdeeld, zoals
bijvoorbeeld de afwijkende houding van Amsterdam ten opzichte van het Hollandse standpunt en
de revolutionaire twisten in Friesland laten zien. In alle provincies woonden Bataven die niet
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Vergelijk de tabel bij J.M.F. Fritschy, De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de
smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801) (Den Haag 1988) 156. Zie ditzelfde werk voor het Bataafse debat over
de staatsschuld.
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redeneerden vanuit het gewestelijk belang maar op ideële gronden overtuigd waren van de
noodzaak tot invoering van de eenheidsstaat.
Het Hollandse meerderheidsstandpunt voor een machtige centrale overheid is door politieke
tegenstanders wel uitgelegd als een bedekte poging de belangen van het eigen gewest te behartigen,
omdat het dichtbevolkte Holland verondersteld werd in een naar rato van de bevolking gekozen
centrale overheid meer controle over de besluitvorming te hebben dan het in de Staten-Generaal
ooit had gehad. Hoewel het de vraag is of deze redenering juist was – in een democratisch gekozen
wetgevend lichaam was het aandeel van Holland weliswaar relatief groter dan in de Staten-Generaal,
maar kon het gewest het stemgedrag van de afgevaardigden uit Holland niet langer voorschrijven –
zijn er vermoedelijk inderdaad wel Hollanders geweest die zo hebben gedacht.
Ook de Bataven die in een later stadium van het debat zouden pleiten voor een algehele
afschaffing van de bestaande gewestelijke structuur, bestonden echter voor een groot deel uit
Hollanders. 104 De meesten van hen wilden de gewesten vervangen door nieuw te vormen
departementen met louter administratieve bevoegdheden, terwijl een enkeling zelfs pleitte voor een
republiek waarin het bestuursniveau tussen het nationale en het lokale bestuur geheel ontbrak. 105
Deze Hollanders kunnen er moeilijk van worden beticht de belangen van het gewest Holland voor
ogen te hebben gehad, want als het aan hen lag zou dat gewest na invoering van de grondwet niet
langer bestaan. Hoogstens kan worden gezegd dat zij opkwamen voor de belangen van Hollanders,
omdat bij een afschaffing van de gewestelijke structuur de bestaande provinciale schulden uiteraard
nationaal zouden moeten worden gemaakt, wat per saldo zou leiden tot een vermindering van de
schuldenlast per Hollander.
Behalve een provinciale belangenstrijd was het debat over de ideale staatsvorm óók een conflict
tussen de aanhangers van verschillende politieke stromingen, dat des te complexer was omdat de
verschillende kampen de bestaande revolutionaire situatie verschillend interpreteerden en het
daardoor nauwelijks eens konden worden over een common ground. Met de vaststelling en
goedkeuring van het Reglement leek het er even op dat er toch een gemeenschappelijke basis was
gevonden, maar in de Nationale Vergadering zou weldra blijken dat zelfs dat te optimistisch gedacht
was.
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Het was de Hollander Jacob Janssen die hiertoe op 10 januari 1797 een uitgewerkt voorstel indiende in de
Nationale Vergadering: Dagverhaal IV, nr. 319 (zitting 10 januari 1797) 402-7. Zie Joost Rosendaal, ‘La Révolution
néerlandaise. De la “Révolution des patriotes” à la République batave, 1783-1799’, in: Raymonde Monnier ed.,
Révoltes et revolutions en Europe (Russie comprise) et aux Amériques de 1773 à 1802 (Parijs 2004) 164—77, aldaar 172-73.
105
Het betreft een voorstel van Pieter Vreede, die wegens het district Bergen op Zoom zitting nam in de
vergadering maar vóór 1787 in Holland had gewoond: Dagverhaal IV, nr. 395 (zitting 20 februari 1797) 1009-10.
Dit voorstel kreeg bijval van Jacob Hahn en Paulus Bosveld.
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In weerwil van het Reglement waarin de gewestelijke soevereiniteit in elk geval voorlopig was
gegarandeerd, stelden radicale unitarissen zich daar op het standpunt dat de Bataafse Republiek met
de omwenteling van januari 1795 direct was gegrondvest op het revolutionaire beginsel van eenheid
en ondeelbaarheid. Zij vonden dat alle inwoners van de republiek op dat moment reeds waren
samengesmolten tot één soeverein volk. Het stond voor hen daarom vast dat de provinciale
vergaderingen in alle opzichten ondergeschikt behoorden te zijn aan de Nationale Vergadering. Aan
het Reglement achtten deze unitarissen zich niet of nauwelijks gebonden.
Een meerderheid van de Nationale Vergadering geloofde in tegenstelling tot de radicale
unitarissen niet dat de eenheidsstaat als bij mirakel was ontstaan bij aanvang van de revolutie. Zij
aanvaardde de in het Reglement bestendigde visie dat de Bataafse Republiek in elk geval tot anders
was besloten werd bevolkt door verschillende soevereine volken, net zoals dit in de oude Republiek
het geval was geweest. De gematigde unitarissen waren net als de radicale unitarissen van mening dat
er in de Bataafse Republiek slechts één soeverein volk behoorde te zijn, maar vonden dat dit ideaal
via de weg van de democratische meerderheidsbesluitvorming diende te worden verwezenlijkt, en
dat de invoering van de grondwet het moment moest zijn waarop deze samensmelting plaatsvond.
De federalisten deelden met de gematigde unitarissen de opvatting dat het parlement de plaats
was waar het uiteindelijke besluit over de toekomstige staatsvorm moest worden genomen, maar zij
wezen een samenvoeging van de verschillende provinciale volken principieel van de hand en
hoopten te bereiken dat de soevereine gewesten ook na invoering van de grondwet zouden blijven
bestaan. Grotendeels buiten beeld blijven in deze studie de Bataven die zouden kunnen worden
aangeduid als radicale federalisten of confederalisten, omdat zij de legitimiteit betwistten van iedere
nationale representatieve institutie die niet functioneerde volgens het principe van last en
ruggespraak, en dus ook geen zitting wensten te nemen in de Nationale Vergadering. Voor de
federalisten die wel zitting namen gold daarentegen dat ze erkenden dat een nationale politieke
vergadering in afwachting van een grondwet het recht had een deel van de soevereiniteit van de
gewestelijke volken uit te oefenen.
Het is ironisch dat het bij uitstek de federalistische parlementsleden waren die, hoewel ze van het
bestaan van een nationale volksvertegenwoordiging als zodanig geen onverdeelde voorstanders
waren, het parlementaire bedrijf in het pre-constitutionele tijdvak legitimiteit zouden verschaffen
door voortdurend te hameren op de noodzaak tot een strikte naleving van het Reglement. Door het
standpunt in te nemen dat de Nationale Vergadering zich net als ieder ander bestuurslichaam aan
de regels diende te houden, gaven zij het parlement in feite de status van een normale institutie die
reeds een vanzelfsprekende plaats had verworven in de institutionele constellatie van de Republiek.
Het tegenovergestelde was het geval voor de radicale unitarissen, die een machtige nationale
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volksvertegenwoordiging zagen als de alfa en omega van de door hen zo vurig gewenste
eenheidsstaat, maar tot het zo ver was de weg van de parlementaire besluitvorming te verlaten om
hun politieke toekomstvisie te kunnen verwezenlijken. Zij namen voor lief dat dit het aanzien van
het parlement als centrale en onmisbare institutie ondergroef.
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HOOFDSTUK III

Leden

Hier formiren Aerzte, Kaufleute, Renteniers, Rechtsgelehrte, Bauern und Priester eine
Versammlung, bestimmt einem ganzen Staate eine Constitution zu geben, auf welche das
Wohl künftiger Zeiten sich gründen soll […] Sollte dieses große Wert so wenig einen wichtigen
Zweck haben, daß man es Unwissenden anvertrauen könnte?
– Andreas Riem1

O

ndanks het late uur kreeg Jan Bernd Bicker op woensdag 27 januari 1796 toch nog
bezoek aan huis. Tegenover zich trof hij een viertal burgers, dat hem een officieel
document overhandigde. In dit schrijven werd hem medegedeeld dat de

vijftienduizend inwoners uit het Hollandse district IJ en Meer, hoofdplaats Polanen, hem bij wege
van hun kiesmannen hadden verkozen tot representant ofwel vertegenwoordiger van het volk van
Nederland. 2 Het document bevatte de handtekeningen van de dertig kiesmannen die eerder die dag
verantwoordelijk waren geweest voor zijn verkiezing. Onder hen waren ook de burgers die nu in zijn
Amsterdamse woning voor hem stonden. 3
Jan Bernd Bicker, telg uit een roemrijk geslacht, bankier, koopman, advocaat, regent, patriot,
Bataaf en sinds kort lid van de Amsterdamse municipaliteit, hield het nieuws van zijn verkiezing
twee dagen in beraad en stelde toen een antwoord op. Hij liet zijn kiesmannen weten aanvankelijk
in tweestrijd te hebben verkeerd. Zeven en een half jaar lang had hij in buitenlandse ballingschap
doorgebracht, en toen hij kort geleden in zijn geboortestad Amsterdam was teruggekeerd, had zijn
aanstelling als lid van de municipaliteit ervoor gezorgd dat hij nauwelijks gelegenheid had gehad zijn

1

‘Hier vormen artsen, kooplieden, renteniers, rechtsgeleerden, boeren en priesters een vergadering, bedoeld om
een hele staat een constitutie te geven die de basis moet vormen voor het welzijn van de toekomst […] Zou dit grote
doel werkelijk zo weinig van belang zijn, dat men het aan onwetenden kon overlaten?’: A. Riem, Reise durch Holland
in den Jahren 1796 und 1797, in Beziehung auf die Geschichte der Republik und ihre gegenwaertige Lage (Frankfurt 1797).
Andreas Riem was een Duitse revolutionair die zich ten tijde van de eerste Nationale Vergadering voor langere tijd
ophield in Den Haag. Zie over hem: K.H.L. Welker ed., Andreas Riem. Ein Europäer aus der Pfalz (Stuttgart 1999).
2
In het Bataafse taalgebruik werden kiesmannen ‘kiezers’ genoemd, maar om verwarring met de stemgerechtigden
te voorkomen zal ik in dit boek over kiesmannen spreken.
3
SAA, FA Bicker, inv. nr. 162, beschrijving van Jan Bernd Bicker van de gang van zaken betreffende zijn
benoeming tot representant van het volk van Nederland in de Nationale Vergadering en van de vergadering van
stemgerechtigden te Amsterdam.
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persoonlijke zaken te regelen. 4 Om deze reden had hij, weduwnaar en vader van negen kinderen,
overwogen zich aan zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger te onttrekken.
Wat Bicker niet vermeldde, was dat hij aanvankelijk grote bedenkingen gehad bij een
volksvertegenwoordiging die naast een wetgevende ook een constituerende taak zou krijgen. Nadat
hij in 1795 in de Bataafse Republiek was teruggekeerd, had hij anonieme brieven geschreven aan
Franse politieke kopstukken als het parlementslid François-Antoine de Boissy d’Anglas en de
minister van Buitenlandse Zaken Charles Delacroix (beiden zullen we later in dit boek nog
tegenkomen). Hij had hen voorgehouden dat een Bataafse Nationale Vergadering geheel dreigde te
worden gevuld uit overdreven heftige revolutionairen die voortkwamen uit de volkssociëteiten. Alle
hoop op een verstandige grondwet zou daardoor verloren zijn. 5
Aan de andere kant was Bicker, zoals we eerder zagen, waarschijnlijk reeds in 1793 betrokken
geweest bij een in Franse ballingschap ontworpen Schets tot grondslag eener nieuwe constitutie voor de
Republiek der Bataven waarin een nationale wetgevende vergadering was voorzien; hij behoorde door
dit wapenfeit tot de allereerste pleitbezorgers van een Nederlands parlement. Mogelijk enigszins
gerustgesteld door de in het Reglement vastgelegde variant, waarin niet de voltallige Nationale
Vergadering maar een kleine parlementaire constitutiecommissie het eerste grondwetsontwerp zou
maken, had hij nu besloten de daad bij het woord te voegen; in de overtuiging dat hij als
volksvertegenwoordiger zijn vaderland een dienst kon bewijzen aanvaardde hij zijn verkiezing, zo
deelde Bicker zijn kiesmannen mee. 6
Als geen ander moet de op dat moment bijna vijftigjarige Amsterdammer, die uitstekend thuis
was in de politieke geschiedenis van zijn land, het unieke karakter van de gebeurtenissen in het
tweede jaar van de Bataafse Vrijheid hebben onderkend.

7

Voor het eerst in het ruim

tweehonderdjarige bestaan van de Nederlandse republiek mocht een stemgerechtigd deel van de
bevolking via getrapte verkiezingen een eigen nationale vertegenwoordiging kiezen. Mannelijke
burgers van twintig jaar en ouder die niet onder curatele van de overheid stonden en in de
afgelopen drie maanden geen staatssteun hadden ontvangen hadden omstreeks 26 januari een
4

Zie over Bicker: Jan Bernd Bicker, Een patriot in ballingschap 1787-1795. De autobiografische reisverslagen van een
gevlucht Amsterdams regent en patriot van ‘progressieve signatuur’, M.N. Bisselink en A. Doedens ed. (Diemen 1983); L.
de Gou, ‘Jan Bernd Bicker (1746-1812)’, in: idem, Biografische bijdragen, 83-124.
5
Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Bicker aan Boissy d’Anglas, augustus 1795, 487-89; brief Bicker aan
Delacroix, ca. 23 december 1795, 497-98.
6
SAA, FA Bicker, inv. nr. 162.
7
Van Bickers kennis over de politieke geschiedenis van de Republiek getuigen de uitgebreide aantekeningen die
hij hierover gedurende zijn leven bijhield: SAA, FA Bicker, inv. nr. 151, aantekeningen van biografische en
politieke gebeurtenissen door Jan Bernd Bicker, lopend over de jaren 1763-1798 en SAA, FA Bicker, inv. nr. 282,
aantekeningen van Jan Bernd Bicker omtrent allerlei zeer uiteenlopende zaken van historische, politieke,
diplomatieke, financiële, staatkundige, militaire, rechtelijke, bestuursrechtelijke en natuurkundige aard in de
Republiek.

108

oproep ontvangen. 8 Dit was gebeurd in alle gewesten van het land, met uitzondering van Zeeland en
Friesland, waar deze verkiezingen zouden plaatsvinden op 8 en 9 februari.

9

Wanneer de

opgeroepen burgers zich bereid hadden getoond te verklaren dat ze alleen een op de oppermacht
van het gehele volk gegronde regeringsvorm voor wettig hielden, hadden ze mogen deelnemen aan
een van de 3764 grondvergaderingen, waar ze uit hun midden een kiesman en diens plaatsvervanger
hadden gekozen voor een van de 126 districtsvergaderingen. De dertig kiesmannen van ieder
district hadden op hun beurt één parlementslid en twee plaatsvervangers aangewezen voor de
Nationale Vergadering, waarvan de definitieve startdatum op verzoek van Zeeland was bepaald op 1
maart 1796. 10

De ‘waardigen vertegenwoordiger des volks’
Net als menige andere verkozene redeneerde Bicker in overeenstemming met het standpunt dat
eerder was uitgedragen door zijn stadgenoot Rutger Jan Schimmelpenninck. 11 In zijn proefschrift
had deze immers geschreven dat de bekleding van een publiek ambt in een vertegenwoordigende
democratie moest worden opgevat als een burgerplicht die de verkozene niet zomaar naast zich neer
kon leggen. 12 De verkiezing tot het ambt van volksvertegenwoordiger mocht de verkozene misschien
niet altijd even goed uitkomen; hij moest zich echter wel realiseren dat een weigering betekende dat
het ambt dan zou worden bekleed door iemand die hiertoe minder geschikt was, mogelijk met
kwalijke gevolgen voor het algemeen belang.
Dit beginsel ging uit van de premisse dat burgers in een representatief stelsel gewoonlijk de beste
en deugdzaamste volksvertegenwoordigers kozen, zoals in de achttiende eeuw ook door
verschillende andere denkers was gesteld. Het vertrouwen in dit principe vormde de essentie van
het politieke programma van de patriotten. Zij waren er immers van overtuigd waren geweest dat
burgers die hun bestuurders zelf mochten kiezen voorgoed zouden afrekenen met ‘aristocratische’

8

‘Reglement’, bijlage B, 18, artikelen 9 en 11; Zie voor de eisen voor het stemrecht ook Jos de Jong, ‘Om door het
volk te worden onderzogt, en goed- of afgekeurd’. Een onderzoek naar de uitslagen van de referenda van 8 augustus 1797 en 23
april 1798 (ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit Leiden 2007) 36-38.
9
Kuiper, Revolutie ontrafeld, 129; F. van Dijk, De revolutie van 1795 in Zeeland en de moeilijke geboorte van ons eerste
parlement (Goes 1974) 69.
10
Zie over de (gang van zaken tijdens de) grondvergaderingen: De Jong, Onderzoek naar de uitslagen, 45-50. Over de
aanvangsdatum: Ramaer, Verhouding, 160.
11
Bicker en Schimmelpenninck waren naast stadgenoten ook goede bekenden. Toen de in het buitenland
verblijvende Bicker tijdens de stadhouderlijke restauratie was aangeklaagd wegens zijn patriotse activiteiten, was het
Schimmelpenninck die hem met succes verdedigde: De Vries, Schimmelpenninck, 55-56.
12
Schimmelpenninck, Verhandeling, 37.
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regenten die er slechts op gericht waren een machtspositie te verwerven en te behouden om daar
persoonlijk voordeel uit te halen. 13
Schimmelpenninck

had

laten

blijken

dat

de

mogelijkheid

dat

burgers

in

een

vertegenwoordigende democratie zouden weigeren publieke ambten te bekleden op zijn minst bij
hem was opgekomen. Toch lijkt het voor de Bataven moeilijk voorstelbaar te zijn geweest dat dit
ook werkelijk zou gebeuren, al was het maar omdat dit probleem in de opeenvolgende Franse
revolutionaire parlementen nauwelijks had gespeeld. 14 De deceptie was dan ook groot toen bleek
dat lang niet alle tot lid van de Nationale Vergadering verkozen burgers het als hun plicht
beschouwden om hun posten in te nemen. Nog afgezien van de schade die de verkozenen konden
ondervinden omdat zij hun huidige werkzaamheden tijdelijk moesten laten waarnemen door een
ander, ontvingen ze voor het ambt van volksvertegenwoordiger een bescheiden daggeld van tien
gulden; financieel legden zij daarmee toe op hun deelname aan de vergadering, een drukke baan die
weinig tijd liet voor andere zaken. 15 Terwijl representanten die eerder waren verkozen in de
provinciale vergaderingen met een beetje geluk gewoon in hun eigen huis hadden kunnen blijven
wonen, waren de leden van het nationale parlement bovendien verplicht een logement te betrekken
in Den Haag. Hun gezin bleef in de meeste gevallen thuis achter. Niet iedereen bleek bereid dit
offer te brengen. 16
De Bataven die het eerst met deze teleurstelling geconfronteerd werden, waren de leden van de
Commissie tot Onderzoek der Bezwaaren en Geloofsbrieven van de Verkoorene Representanten in
de Nationale Vergadering, kortweg de Commissie voor Geloofsbrieven. De patriotse voorlieden
Wybo Fijnje en Jan van Hooff waren de bekendste leden van deze uit afgevaardigden van alle negen
gewesten samengestelde commissie, die werd belast met de afhandeling van de verkiezingsuitslag. 17
In de weken na de verkiezingen onderzocht zij niet alleen de credentialen van de leden die hun
verkiezing hadden aanvaard, maar ontving ze ook ruim twee dozijn brieven van tot

13

Zie ook Joris Oddens, ‘De burger bedankt. Lastposten in de Nationale Vergadering (1796-1797)’, DAE, te
verschijnen.
14
Zie voor de situatie in Frankrijk: Dodu, Parlementarisme, 90 en 188-89.
15
‘Reglement’, bijlage B, 24, artikel 62; Geyl, Geschiedenis, VI, 1607.
16
Overigens was in de oude Republiek de zogenaamde buitencommissie ter Staten-Generaal ook niet bij alle
regenten even gewild geweest. Zie A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk
stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw (Den Haag 1990) 341-396.
17
NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van de Commissie tot onderzoek der Bezwaaren en
Geloofsbrieven van de Verkoorene Representanten in de Nationale Vergadering, 1-29 februari 1796. Zie ook
D.A.J. Overdijk, ‘Regeling en praktijk van het algemeen kiesrecht in Nederland in de jaren 1795-1798’, in: O.
Moorman van Kappen en E.C. Coppens ed., De Bataafse omwenteling en het recht. Acta van het rechtshistorische
colloquium over de betekenis van de Bataafse Revolutie (1795) voor de rechtsontwikkeling in Nederland (Utrecht-Nijmegen, 29
en 30 mei 1995) (Nijmegen 1997) 55-77, aldaar 74-75.
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volksvertegenwoordiger of plaatsvervanger verkozen burgers die bezwaar maakten tegen hun
verkiezing. 18
Sommige verkozenen voerden in hun bezwaarschriften aan dat zij zich fysiek of intellectueel niet
in staat voelden tot de vervulling van het ambt van volksvertegenwoordiger. Johan van der Borght,
een in Breda gekozen wijnkoopman, gaf aan dat hij ‘door zwakheid van zijn gezigt buiten staat was
om te kunnen leezen’, en de predikant Jacob Kantelaar, eerste plaatsvervanger in Lochem, vond ‘het
bezef van de pligten en de vereischtens’ zo zwaar wegen, dat hij reden zag zich te moeten
excuseren. 19 De in Ridderkerk gekozen burgerwachtcommandant Adriaan Pompe van Meerdervoort
en de Groningse koopman Teun Hulshoff achtten zichzelf eenvoudigweg niet bekwaam genoeg, net
als de in Nieuwerkerk verkozen grootgrondbezitter Nicolaas Okhuysen. 20 De bekende patriotse
publicist en hoogleraar IJsbrand van Hamelsveld gaf eveneens aan dat hij zich onbekwaam achtte
voor het ambt, maar voegde hier aan toe dat hij zich voorafgaande aan de verkiezingen steeds had
uitgesproken voor een kleine constituerende commissie in plaats van een Nationale Vergadering, en
daarom niet in dit lichaam zitting kon nemen. 21
Verschillende andere burgers gaven onmisbaarheid in de huiselijke of professionele sfeer als
reden om van de taak die hen te wachten stond verschoond te blijven. De Amsterdammer Johan
Farret, die net als Bicker deel uitmaakte van de Representanten van het Volk van Amsterdam, repte
in zijn bezwaarschrift van zes jonge kinderen die zijn vaderlijk toezicht niet konden missen; de
weduwnaar Joachim Tonckens, verkozen in het Drentse Vries, had naast zijn vijf kinderen ook nog
een boerderij die hij niet alleen kon laten. 22 De in Kampen verkozen Gerard van Marle zei het te
druk te hebben met zijn zeepziederij, terwijl Cornelis de Rhoer en Bernard Nieuhoff, verkozen in
Harderwijk en Barneveld, zich beriepen op hun onvervangbaarheid als hoogleraren van de
Harderwijkse universiteit. 23 Ook de Dordtse predikant Paulus Bosveld zei geen geschikte vervanger
te kunnen vinden, net als Cornelis van Lennep, lid van het Comité van Justitie in Amsterdam. 24 In
twee gevallen – en zeker niet de minste – waren het niet de gekozenen zelf, maar hun werkgevers die
bezwaar maakten. Het nationale uitvoerend Comité tot de Zaken van de Marine gaf aan het niet te

18

In totaal maakten 26 burgers bewaar tegen hun verkiezing. Zie hierover ook Vreede, Bijdragen, II, 7-18.
NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 13 en 19 februari.
20
NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 11 en 27 februari.
21
NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 11 februari. Over Van Hamelsveld: N.C.F. Van Sas,
‘De verbeelding en de macht. IJsbrand van Hamelsveld in het studiehuis der Restauratie’, in: idem, Metamorfose,
255-63; Coen P.M. Görts, Ysbrand van Hamelsveld. Predikant, professor, patriot, politicus (1743-1812) (ongepubliceerde
doctoraalscriptie, Universiteit Utrecht 2005).
22
NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 19 en 23 februari.
23
NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 5 en 13 februari.
24
NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 20 en 22 februari. Zie ook Van Lennep, Cornelis van
Lennep, II, 234-42.
19
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kunnen stellen zonder Pieter Paulus, terwijl de Provisionele Representanten van het Volk van
Overijssel lieten weten dat zij hun griffier Gerhard Dumbar onder geen beding zouden laten gaan.25
De naam onder één van de bezwaarschriften moet de commissieleden in het bijzonder zijn
opgevallen. Rutger Jan Schimmelpenninck was in een van de veertien districten van Amsterdam
verkozen tot volksvertegenwoordiger, nauwelijks een verrassing gezien zijn revolutionaire staat van
dienst. In januari 1795 was Schimmelpenninck direct door het plaatselijke Comité Revolutionair
naar voren geschoven als de officieuze leider van de Amsterdamse omwenteling. 26 Als voorzitter van
de vergadering van Provisionele Representanten van het Volk van Amsterdam had hij op 11
februari indruk gemaakt én weerstand opgeroepen met een toespraak waarin hij ervoor had gepleit
af te zien van individuele wraakacties tegen orangisten en het recht zijn loop te laten hebben. 27 Bij
de aanvaarding van zijn voorzitterschap had hij benadrukt dat deze post erg zwaar zou zijn, maar
had hij de Amsterdammers ook gerustgesteld: ‘alles wordt eenvoudig, alles wordt gemaklijk voor
den man, die eens voor al voorgenomen heeft, om, het koste wat het wille, zijn pligt, zijn geweeten,
te voldoen’. 28
Des te verbazender was daarom de strekking van de brief die op 16 februari door de Commissie
voor Geloofsbrieven werd behandeld. Schimmelpenninck voelde heel goed aan dat hetgeen hij te
zeggen had door de commissie zou worden geïnterpreteerd als een flagrante breuk met zijn eigen
beginselen. Hij probeerde daarom de commissieleden de wind uit de zeilen te nemen door hen
eraan te herinneren dat hij altijd had getoond de plichten van de burger ten aanzien van zijn
vaderland te kennen, en dat hij ‘de wenk des volks welke ons eenen burgerpost aanwijst’ altijd had
geëerbiedigd. Schimmelpenninck noemde zich vanaf ‘de eerste ontwikkeling van [zijn]
denkvermogens […] een beminnaar der waare maatschappelijke vrijheid’ en – met verwijzing naar de
titel van zijn proefschrift – ‘een verdediger van eene welingerigte volks regering’. De ijdelheid die
Schimmelpenninck eigen was bewoog hem er zelfs toe te stellen dat hij geloofde zeer wel in staat te
zijn mee te werken aan een grondwet die de Bataven zou kunnen verzekeren van duurzaam geluk. 29
‘Dan burgers,’ vervolgde Schimmelpenninck zijn brief, ‘deze bestemming kan [en] mag de mijne
niet zijn.’ Niet alleen zou hij zijn gezin een gevoelige slag toebrengen wanneer hij met achterlating
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van vrouw en kinderen naar Den Haag zou verhuizen, maar vooral kon hij onmogelijk zijn drukke
advocatenpraktijk in de steek laten en zo het lot van de meer dan tweehonderd families die daarin
van hem afhankelijk waren bezegelen. Hij verzocht de commissieleden daarom met klem hem niet
te ontrukken uit zijn huidige situatie, waarin hij zijn juiste bestemming had gevonden en de
maatschappij het meest tot nut kon zijn. 30
Toen de Commissie voor Geloofsbrieven werd geconfronteerd met het fenomeen van de
bezwaarschriften, waren twee verschillende reacties denkbaar. De commissie kon toegeven dat de
keuze van de stemgerechtigde burgers niet onfeilbaar was, waarbij zij als verzachtende
omstandigheid kon aanvoeren dat de verkiezingen niet waren verlopen volgens de regels van een
constitutie, maar conform een voorlopig en omstreden Reglement. Zij kon de burgers die bezwaar
maakten daarom van hun verplichtingen ontslaan, in de hoop dat hun vervangers de Nationale
Vergadering niet alleen volledig zouden erkennen, maar ook hun uiterste best zouden doen om het
land een geschikte grondwet te geven. De tweede mogelijkheid was vast te houden aan de gedachte
dat de volkswil in alle gevallen moest worden gerespecteerd, en dat de verkozen burgers huns
ondanks moesten worden beschouwd als ’s volks best mogelijke vertegenwoordigers.
De commissie koos voor het laatste. Zij wees alle naar voren gebrachte bezwaren van de hand als
onvoldoende en verklaarde alle verkiezingen geldig – enkele reglementaire uitzonderingen
daargelaten. 31 Alle burgers die bezwaar hadden aangetekend tegen hun verkiezing werden
aangeschreven om hun posten op 1 maart zonder verder oponthoud in te nemen. Hoewel
sommigen hierop nog een tweede of zelfs een derde maal moesten worden aangespoord, namen alle
bovengenoemden – met uitzondering van Dumbar – uiteindelijk in het parlement zitting. Een
Nationale Vergadering, stelde IJsbrand van Hamelsveld bij zijn afscheidsrede in het Utrechtse
bestuur, had hem persoonlijk nooit de geschiktste oplossing geleken voor de snelle vervaardiging
van een constitutie, en hij beschikte niet over de kwaliteiten van wetgevers uit de Oudheid als
Mozes, Solon, Lycurgus en Numa of zelfs maar van mannen als Johan van Oldebarnevelt, Hugo de
Groot en Johan de Witt. De Nationale Vergadering was nu echter een gegeven, en hij behoorde tot
de vertegenwoordigers die door het volk waren verkozen. Hij had geprobeerd zich van zijn plicht te
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laten ontslaan, maar dit had niet mogen baten. ‘Niets is er voor mij over’, berustte Van Hamelsveld
in zijn lot, ‘dan aan de stem des vaderlands te gehoorzamen.’ 32
De dossiers van de burgers die ook na herhaaldelijk aandringen bleven weigeren zitting te nemen
werden na 1 maart door de Commissie voor Geloofsbrieven overgedragen aan een nieuwe
commissie bestaande uit twaalf leden van de Nationale Vergadering, onder leiding van het
gerespecteerde parlementslid Jan Pasteur. Op aandringen van de vergadering werden de weigeraars
door deze commissie gesommeerd om zich in persoon te komen verantwoorden. Niet de
persoonlijke redenen die deze burgers in hun bezwaarschriften veelal hadden aangevoerd, maar
bezwaren tegen de Nationale Vergadering als zodanig bleken in hun confrontatie met die
vergadering het voornaamste argument. Een negental verkozenen, van wie naast Amerikakenner
Gerhard Dumbar ook de geschied- en letterkundige Hendrik van Wijn tegenwoordig enige
bekendheid geniet, weigerden in de Nationale Vergadering de verklaring af te leggen. 33 De
vergadering had hierop geen andere keus dan ze van hun verplichting te ontslaan, waarmee
impliciet werd erkend dat het volk in zijn keuze had gedwaald. 34 Gerhard Dumbar was de eerste die
zijn weigering aan de vergadering meedeelde. Het parlementslid Jan van Hooff, voormalig lid van de
Commissie voor Geloofsbrieven, sprak bij Dumbars verschijnen over ‘gevolgtrekkingen van het
grootste gewigt’. Verontwaardigd over deze minachting van de vergadering concludeerde hij dat
Dumbar door zijn weigering ‘niet alleen onwaardig was het volk van Nederland te repraesenteeren,
maar dat men hem […] het burger-recht zelfs zoude kunnen betwisten’. 35
Bijna een jaar later, toen de Nationale Vergadering debatteerde over de vraag hoe in de toekomst
moest worden omgegaan met burgers die weigerden zitting te nemen in de wetgevende en
uitvoerende lichamen, verschafte Van Hooff enig inzicht in de redenering die de Commissie voor
Geloofsbrieven in de februarimaand van 1795 had gevolgd. Zolang het land geen grondwet had en
de revolutie dus nog in volle gang was, legde hij uit, mocht niemand zich aan publieke ambten
onttrekken. Het was normaal dat men in revolutionaire tijden uit angst wilde bedanken voor
belangrijke posten, maar als dit werd getolereerd zouden slechts ‘zeer ambitieuzen’ die ambten
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aanvaarden, een gang van zaken waarbij de staat geenszins was gebaat. 36 In landen waar de vrijheid
heerste was het daarom een vaste staatsregel dat ieder lid van de maatschappij zijn persoon en zijn
talenten aan het vaderland verschuldigd was. 37
Van Hooff kreeg in de vergadering bijval van zijn collega Coert van Beyma, die nota bene eerst
zelf had getracht onder het ambt van volksvertegenwoordiger uit te komen 38 – ‘Regeeren is mijn
zaak niet’, schreef hij na het nieuws van zijn verkiezing aan zijn eveneens verkozen broer Eduard 39 –
maar nu stelde dat geen enkele post zozeer als een onus publicum (publieke last) kon worden
aangemerkt als het lidmaatschap van een wetgevend lichaam. Het zou ‘ten uitersten inpolitiek’ zijn
wanneer in dit lichaam alleen volksvertegenwoordigers zitting namen die dat ook graag wilden. 40
Ook het parlementslid Pieter Vreede was deze mening toegedaan. Iedere burger die door het volk
tot een openbaar ambt was gekozen, meende Vreede, moest geacht worden door het gehele volk tot
het geschiktst voor die post te zijn bevonden, en iedere weigering druiste daarmee in tegen de
algemene wil. Wanneer het iedereen zou worden toegestaan te weigeren, zouden rechtsgeleerden
met een goede praktijk, dokters van naam, kooplui en makelaars aan hun professionele carrière de
voorkeur geven, en zelfs renteniers zouden liever thuisblijven bij familie en vrienden. De
wetgevende vergadering zou zo gevuld raken met ‘avonturiers […] die het alleen deden om het
ambtje’, met alle rampzalige gevolgen van dien. 41
Het probleem van de burgers die geen zitting wilden hebben in de Nationale Vergadering
maakte het volstrekt helder dat van de invoering van een representatief stelsel alleen geen wonderen
hoefden te worden verwacht: het welslagen van deze nieuwe regeringsvorm hing in hoge mate af van
de bereidheid tot actieve politieke participatie. Het leek echter ook mogelijk aan dit verschijnsel een
positievere duiding te geven door het te interpreteren als een aanwijzing voor de afgenomen
dreiging van aristocratie, opgevat als de ‘zugt en woelingen van enkele persoonen, om zich zelve, of
de zijnen in het publiek bestuur te doen continueeren’. 42 In deze zin moet ook het voorstel worden
begrepen van Jacob de Mist, die er bij zijn collega’s in de eerste Nationale Vergadering op aandrong
wettelijk vast te leggen dat zittende leden van het wetgevend lichaam – onder wie hijzelf – niet in
aanmerking kwamen voor herverkiezing. 43 De Mist stelde de natie er op deze manier van te willen
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overtuigen dat de eerste generatie nationale volksvertegenwoordigers niet met heerszucht besmet
was geraakt. Wie zichzelf uit vrije wil het lidmaatschap van de wetgevende vergadering ontzegde, was
zijn redenering, kon er niet van verdacht worden een aristocraat te zijn.
De meeste leden van de eerste Nationale Vergadering vonden dat zij zo overduidelijk het
algemeen belang beoogden dat het nergens voor nodig was dit nog eens te bewijzen met een
dergelijke maatregel. Johan van Leeuwen was van mening dat de zittende leden van de vergadering
niet in één keer volledig moesten worden vervangen, omdat dit kon leiden tot bestuurlijke
verwarring. Pieter van Zonsbeek vermoedde dat de uitsluiting van goed functionerende zittende
volksvertegenwoordigers strijdig zou kunnen zijn met de algemene volkswil. Gerard Bacot vreesde
voor een tekort aan geschikte parlementsleden. Jan van Hooff verdacht De Mist er zelfs van dat deze
met zijn voorstel trachtte zichzelf ‘een last van de hals te schudden’. ‘Heeft ieder lid der vergadering
reeds niet ondervonden’, bracht hij het debat over de weigerende verkozenen in herinnering, ‘dat
het zoo plaisirig niet is, representant te zijn?’ 44
Het besef dat het ambt van volksvertegenwoordiger in een stelsel van vertegenwoordigend
bestuur een weinig benijdenswaardige positie was, werd onder de leden van het eerste Nederlandse
parlement reeds kort na de oprichting van de Nationale Vergadering breed gedeeld. Dit neemt niet
weg dat er Bataafse burgers zijn geweest die, anders dan hun collega’s die tegen hun zin verkozen
waren, het lidmaatschap van de Nationale Vergadering wel degelijk hebben geambieerd. Zij konden
hun kans om te worden verkozen uiteraard vergroten door deze ambitie zo veel mogelijk aan
anderen kenbaar te maken, maar de kans dat zij dit daadwerkelijk hebben gedaan is gering. Pieter
Vreede bijvoorbeeld had zich sinds de patriottentijd als weinig anderen ingespannen voor
hervorming van het politieke bestel. Vanaf 1795 had hij zich bovendien met aanzienlijk succes
ingezet om het voormalige Generaliteitsland Brabant de status van volwaardige provincie te
bezorgen. 45 Het is goed voor te stellen dat Vreede zijn politieke carrière vervolgens wilde voortzetten
als lid van de Nationale Vergadering, maar aanvankelijk werd hij noch in Brabant, noch elders in
het land verkozen. Hoewel hij op het laatste moment alsnog zitting mocht nemen voor het district
Bergen op Zoom, zou Vreede zijn hele leven verontwaardigd blijven over dit gebrek aan
erkenning. 46
We stuiten hier op een paradox, die de cultuur van de Bataafse politiek in belangrijke mate heeft
bepaald, maar in de geschiedschrijving tot dusver geheel onbesproken is gebleven. Reeds in de
patriottentijd waren de Bataven tot de conclusie gekomen dat het bekleden van een politiek ambt in
een vertegenwoordigende democratie niet zozeer een privilege was als wel een plicht. Zij zagen dit als
44
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een van de grote voordelen van deze nieuwe regeringsvorm ten opzichte van de stadhouderlijke
oligarchie, omdat er dan vanuit kon worden gegaan dat diegenen die de politieke ambten
bekleedden dit deden omwille van het algemeen belang, en niet om daar zelf beter van te worden.
Het feit dat leden weigerden zitting te nemen was op zichzelf onaangenaam genoeg, omdat het
toonde dat kiezers een verkeerde keuze konden maken en dat verkozenen er alsnog voor konden
kiezen hun eigenbelang te laten prevaleren door geen zitting te nemen. Wel leek het voor de
Bataven te bevestigen dat politieke ambten inderdaad publieke lastposten waren geworden.
In een wereld waar een politiek ambt meer nadelen oplevert dan voordelen, zou men
verwachten dat politieke ambitie eerder wordt aangemoedigd dan gevreesd. Niettemin bleef ambitie
voor de Bataven onlosmakelijk verbonden met aristocratie en had zij, wanneer opgevat in politieke
zin, een overwegend negatieve betekenis. 47 Op het openlijk uitspreken van de ambitie om een
politiek ambt te bekleden rustte in de Bataafse Republiek een taboe, dat slechts in vertrouwelijke
sfeer soms werd doorbroken. 48 Dit duidt erop dat hoewel de Bataven nu hadden afgerekend met de
oligarchische regeringvorm waar regenten in hun ogen bijna per definitie aristocraten waren, hun
klassiek republikeinse obsessie met heerszucht en machtshonger daarmee nauwelijks was
afgenomen.
Zij hadden vanaf de jaren tachtig een vertegenwoordigende democratie geëist met het argument
dat aristocraten onder deze regeringsvorm niet konden gedijen door de constitutionele rol van het
volk als hoeder van de vrijheid; hoewel zij nu een vertegenwoordigend stelsel hadden en het er
bovendien op leek dat de prikkel om aan het bestuur deel te nemen inderdaad sterk was
afgenomen, bleven ze tegelijkertijd wel bevreesd voor de archetypische, op macht beluste aristocraat.
Toen Jacob de Mist aan de Nationale Vergadering voorstelde de herverkiezing van zittende
parlementsleden onmogelijk te maken, wilde hij hiermee aan de natie tonen dat de leden van de
47
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eerste Nationale Vergadering niet besmet waren geraakt met het virus dat aristocratie heette. Het
feit dat hij dit voorstel deed impliceert echter dat hij het op zichzelf niet voor onmogelijk hield dat
een dergelijke besmetting onder de leden van een vertegenwoordigend bestuur zou plaatsvinden. De
Bataven waren in dit opzicht blijven steken in het klassiek republikeinse paradigma dat eigenlijk
niet paste bij de regeringsvorm waarvoor ze hadden gekozen, een gegeven dat, zoals we nog zullen
zien, belangrijke gevolgen had voor de manier waarop ze zich in het verdere verloop van de revolutie
tot elkaar zouden verhouden. Er zouden, waarschuwde het Rotterdamse parlementslid Michaël
Witbols nog na ruim twee jaar ervaring met de nieuwe regeringsvorm,
‘altoos verraderlijke Catilinaas overblijven, die wij niet alleenlijk met een welbesneden pen van
Cicero, maar met vaderlandsche daaden, even gelijk die welmenende Romeinsche Republikein, te
bestrijden zullen hebben. Er zullen van tijd tot tijd heerszuchtige Caesars zich opwerpen, die wij
met de moed van Brutus zullen moeten verdelgen; aristocratische Mauritsen opdagen, die wij met
de standvastigheid van Oldenbarneveld zullen moeten te keer gaan; en vertoonden zich ooit ter
invoeringe van regeeringloosheid schrikbarende Robespieres, dat wij dan […] die monsters ter
straffe leveren. 49

Nog voor de eerste Nationale Vergadering bijeenkwam, was het dezelfde angst voor heerszucht en
machtsusurpatie die de makers van het Reglement ertoe had bewogen de verkiezingen te laten
verlopen volgens een ingewikkeld systeem dat het voor ambitieuze burgers onmogelijk moest maken
een zetel in het parlement te bemachtigen. Burgers kozen in grondvergaderingen kiesmannen, en
deze kiesmannen kozen in districtsvergaderingen de leden van de Nationale Vergadering. De
persoon op wie de kiesmannen stemden mocht uit het hele land afkomstig zijn, maar niet uit het
midden van hun eigen disctrictsvergadering. 50 Op deze manier, was de gedachte, werd het voor
overambitieuze burgers zinloos om campagne te voeren. Wie erin slaagde door de stemgerechtigde
burgers tot kiesman verkozen te worden, kon in die districtsvergadering immers juist niet tot
volksvertegenwoordiger worden verkozen. Omdat het Reglement bovendien voorschreef dat tussen
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de verkiezingen in de grondvergaderingen en die in de districtsvergaderingen niet meer dan een
etmaal mocht verstrijken, zou beïnvloeding van de kiesmannen evenmin aan de orde zijn. 51
Dat dit systeem verre van waterdicht was, tonen de gebeurtenissen rond de verkiezing van Jacob
Hahn. Deze jurist en secretaris van de vierschaar van de Leidse universiteit, die een belangrijke rol
had gespeeld in de Provisionele Representanten van het Volk van Holland en in de revolutionaire
Staten-Generaal, had erop gehoopt verkozen te worden in zijn nieuwe woonplaats Den Haag of in
Leiden. Tot zijn grote ontsteltenis zag hij echter alle vijf Haagse en Leidse districten aan zijn neus
voorbijgaan. Op woensdag 27 januari was Hahn in Den Haag op de hoogte van de uitslag in
Leiden. Hij reageerde door een boze brief te sturen aan Johan Valckenaer, die wél was verkozen.
Het gerucht ging dat Valckenaer Hahns verkiezing in Leiden in de weg had gestaan door rond te
bazuinen dat deze zeker in Den Haag gekozen zou worden. Hahn vroeg zijn oude vriend hierop om
opheldering. 52
Valckenaer verzekerde Hahn dat het tegendeel het geval was. Valckenaer was bewust in zijn eigen
Leidse buurt in de grondvergadering opgekomen, terwijl hij wist dat hij daar veel kans maakte om
tot kiesman te worden benoemd. Toen dit ook was gebeurd, had hij als kiesman in een van de twee
Leidse districtsvergaderingen moeten verschijnen, waardoor hij daar niet tot volksvertegenwoordiger
kon worden verkozen. Zijn kansen op een directe verkiezing in Leiden had hij op deze manier
gehalveerd. Dit had hij, schreef hij Hahn, uitsluitend gedaan om zijn stem te kunnen uitbrengen op
hun gezamenlijke vriend Jacob Blauw, die hij als lid van de Nationale Vergadering had
voorgedragen. Toen de keuze uiteindelijk niet was gevallen op Blauw maar op Pieter van de
Kasteele, had hij bij de verkiezing van de eerste plaatsvervanger zijn stem op Hahn uitgebracht,
precies zoals hij hem voorafgaande aan de verkiezingen had beloofd. Dat hij ook in dit geval niet in
zijn opzet was geslaagd, kon hem moeilijk worden verweten. 53
Wat Valckenaer er niet bij vermeldde was wie er in zijn eigen kiesdistrict ten koste van Hahn tot
eerste plaatsvervanger was benoemd. Die keuze was namelijk gevallen op een man die reeds op 25
januari 1795 in een brief aan een vriend nu eens wel zijn ambitie had uitgesproken:
‘Ik [heb] nooit ontveijnsd en zegge openlijk, dat ik zeer veel ambitie zou stellen, om als lid der
nationale Bataafsche Conventie gekoozen te worden, ten eijnde eene, zoo duur, en met zooveele
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gevaren en werkzaamheijd verkreegen ondervinding […] voor mijn vaderland van nutte te doen
zijn.’ 54

Die man was Valckenaer zelf. Zoals hij als staatsrechtsgeleerde en lid van de Staten-Generaal die het
Reglement hadden goedgekeurd heel goed wist, mocht een districtsvergadering weliswaar geen
parlementslid benoemen uit haar eigen midden, maar gold deze restrictie niet voor de
plaatsvervangers. 55 Wanneer hij niet direct was verkozen in het tweede Leidse district, zou hij zo via
de weg van het plaatsvervangerschap toch nog in de Nationale Vergadering zijn terechtgekomen.
Zijn keuze in de grondvergadering te verschijnen was dus niet uitsluitend ingegeven door
republikeinse onbaatzuchtigheid, zoals hij het tegenover zijn vriend had willen doen voorkomen.
Des te meer reden had Valckenaer om zich alsnog in te spannen voor Hahns verkiezing. Op
donderdag 28 januari moest hij toevallig op Texel zijn. Onderweg vernam hij dat de verkiezingen in
het district Van het Noorden nog niet hadden plaatsgevonden. Hij bezocht hierop de kiesmannen
in de Zijpe en Den Helder en op Texel om hen ‘met vuur en ernst’ te wijzen op Hahns jammerlijke
situatie. 56 Zijn strategie had succes, want op 6 februari ontving Hahn bericht dat hij wegens dit
district zitting mocht nemen in de Nationale Vergadering. Geconfronteerd met deze gang van zaken
liet Hahn aan Valckenaer weten diens inspanningen, die toch op zijn minst de reuk droegen van
kwalijke beïnvloeding, te betreuren, maar achter deze woorden klonk duidelijk de opluchting over
zijn uiteindelijke verkiezing. 57 Valckenaers actie was ook bij anderen niet ongemerkt voorbij gegaan,
en werd niet licht vergeten; nog in de zomer van 1797 werd er in een kritisch pamflet smalend op
gewezen dat Hahn ‘in het voorige jaar door een

VALK

te Helder in de conventie gesmakt wierdt’. 58

Toen Jacob Hahn rond diezelfde tijd bleek te zijn verkozen in de tweede Nationale Vergadering,
constateerde hij in een brief aan Valckenaer tot zijn genoegen dat dit ditmaal geschied was ‘zonder
het vliegen van enig gevogelte’. 59
De beïnvloedbaarheid van veel kiesmannen was ook Pieter Paulus niet ontgaan. In een
ingezonden brief in De Republikein schreef hij er nog voordat de verkiezingen van eind januari overal
voorbij waren al met afkeuring over. Zijn kritiek gold vooral diegenen die zich hadden laten
beïnvloeden. Veel burgers, stelde Paulus, bleken zich niet voldoende te hebben voorbereid op de
mogelijkheid dat ze tot kiesman zouden worden verkozen, met het gevolg dat ze zich in het kiezen
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van parlementsleden te gemakkelijk door anderen hadden laten leiden. Het reglementaire etmaal
tussen de grondvergaderingen en de districtsvergaderingen was weliswaar slechts een korte periode,
maar was in sommige gevallen nog voldoende gebleken voor ‘kabaalen’ – lobby’s – die er met succes
op gericht waren geweest om bepaalde burgers verkozen te krijgen. 60
Over de gebleken beïnvloeding oordeelde Paulus uiteindelijk relatief mild, omdat hij bereid was
te geloven dat deze eerder moest worden toegeschreven aan onervarenheid dan aan kwade opzet.
Ronduit geërgerd toonde hij zich daarentegen over iets anders wat rond de verkiezingen was
voorgevallen en bepaald niet strookte met de voorbeeldige en iedere zweem van aristocratie
vermijdende houding die hij van volksvertegenwoordigers verwachtte. Het betrof de ‘luisterrijke
optogt’ van kiesmannen waartoe de verkiezingen in enkele districten aanleiding hadden gegeven.
Sommige kiesmannen hadden zich, toen ze in hun grondvergaderingen waren benoemd, door een
fraaie koets met vier paarden laten vervoeren naar hun districtshoofdplaats, waar ze ‘zeer deftig’ hun
intocht hadden gemaakt. Het leek daarom, stelde Paulus sarcastisch, beter op zijn plaats ze niet als
burgers maar als ‘mijne heeren’ aan te duiden. Hetzelfde kon worden gezegd van enkele
parlementsleden, die op vergelijkbare wijze in Den Haag – waar de Nationale Vergadering
uiteindelijk zetelde – hun intrede hadden gedaan. Volksvertegenwoordigers mochten zich op geen
enkele manier van hun medeburgers willen onderscheiden door uiterlijk vertoon, en helemaal niet
wanneer dit ten koste ging van de toch al beroerde overheidsfinanciën. 61
De irritatie van de doorgaans zo minzame Paulus geeft inzicht in een belangrijk element van de
Bataafse ideologie. Tijdens het vervullen van hun taak bleven bestuurders bovenal burgers en
dienden ze zich als zodanig te gedragen. Dit ideaal was niet nieuw maar vormde een vast element
van de eerder aan de orde gestelde klassiek republikeinse politieke theorie. In de patriottentijd was
hetzelfde ideaal bijvoorbeeld onder woorden gebracht in de Verhandeling over eene wel ingerigte
volksregeering van Rutger Jan Schimmelpenninck. Omdat ‘al te groote weelde’ volgens
Schimmelpenninck gold als de ‘ergste aller kwalen’ voor een republiek, moest ervoor gewaakt
worden dat een bevoorrechte enkeling zich met uiterlijk vertoon boven zijn medeburgers durfde te
verheffen, omdat dit de ‘heilzame gelijkheid’ onder de burgers zou bederven. Wanneer een burger
tot vertegenwoordiger werd verkozen, moest hij voor alle burgers een positief voorbeeld zijn, in het
bijzonder door de betrachting van een sobere levenswijze. 62
Door bescheidenheid, matigheid en een afkeer van heerszucht en trots moest de
volksvertegenwoordiger
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stadhouderlijke bewind van de voorgaande jaren, en het waren daarom in de eerste plaats deze
eigenschappen die van hem werden verwacht. Bij een geslaagde bekleding van een publiek ambt
kwam echter veel meer kijken. Een ‘waardigen vertegenwoordiger des volks’, stelde Gerrit
Vatebender in de meest systematische profielschets voor een volksvertegenwoordiger uit het eerste
jaar van de Bataafse Vrijheid, was tevens van onbesproken gedrag, trouw, eerlijk, beminnelijk,
spraakzaam en hardwerkend, en hij vervulde zijn plicht als man, vader, vriend en meester. Hij was
zijn driften en begeertes de baas en hij was in staat zichzelf voor zijn land of volk weg te cijferen.
Volgens de Goudse patriot Vatebender, zelf een toekomstig lid van de eerste Nationale
Vergadering, was een volksvertegenwoordiger niet alleen uitmuntend als burger, maar blonk hij als
volksvertegenwoordiger ook uit boven zijn medeburgers. Hij beschikte over meer kennis van het
recht, de wetten, de belangen, de geschiedenis en de geografische gesteldheid van zijn land; zijn ziel
was verhevener, zijn beginselen zuiverder en zijn bedoelingen edeler dan die van zijn medeburgers;
en hij beschikte over de moed, de grootsheid en de ‘edele deftigheid’ die alleen ware helden
kenmerkte. 63 Een vertegenwoordiger van het volk van Nederland in de Nationale Vergadering
mocht, kortom, in geen enkel opzicht laten blijken dat hij van zijn medeburgers verschilde, maar hij
moest tegelijkertijd in alle opzichten ver boven hen uitsteken.
Nog niet eerder in de geschiedenis van de Republiek had het Nederlandse volk zoveel verwacht
van zijn bestuurders als nu het hen zelf had mogen kiezen; nog niet eerder hadden diegenen die nu
behoorden of spoedig zouden gaan behoren tot het openbaar bestuur zulke hoge verwachtingen van
hun eigen peers. Er was echter ook twijfel. Konden de leden van de Nationale Vergadering deze
verwachtingen wel waarmaken? Was hun ziel wel verhevener, waren hun beginselen wel zuiverder
en hun bedoelingen wel edeler dan die van hun voorgangers, de bestuurders van het oligarchische
stadhouderlijke bewind? 64
De voortekenen waren niet onverdeeld positief. Het debat over de totstandkoming van de
Nationale Vergadering was uiterst traag en moeizaam verlopen, en verschillende betrokkenen die in
dit debat lijnrecht tegenover elkaar hadden gestaan en het politieke spel hard hadden gespeeld,
zouden elkaar in diezelfde vergadering nu weer treffen. Zij begonnen daar niet met een schone lei,
maar werden voortdurend aan hun eerdere machtsstrijd herinnerd door het omstreden Reglement,
dat door sommigen al snel zou worden ervaren als een obstakel bij het ontwerpen van een goede
constitutie, terwijl anderen het juist gingen beschouwen als een garantie tegen een al te
revolutionaire revolutie. Verschillende vooraanstaande parlementsleden, zoals IJsbrand van
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Hamelsveld, Cornelis de Rhoer, Bernard Nieuhoff en zelfs Rutger Jan Schimmelpenninck, namen
bovendien zitting tegen hun uitdrukkelijke wil, terwijl anderen, zoals Jacob Hahn, hun plaats te
danken hadden aan verkiezingen die door veel van hun collega’s als dubieus werden ervaren.
Was dit het keurkorps dat het land door harmonieuze samenwerking aan zijn eerste constitutie
moest helpen? De uiteraard zelf ook verkozen Pieter Paulus, die van allen het meeste gezag genoot,
was ondanks alles niet pessimistisch. De verkozenen overziend nadat op de meeste plaatsen de
verkiezingen hadden plaatsgevonden, had hij wel enige bezwaren – er waren te veel geestelijken en
te weinig financiële experts – maar zag hij over het geheel genomen een groep ‘mannen van kunde
en braafheid’, die zeer geschikt waren om de taken van de vergadering uit te voeren. Als ook in de
plaatsen waar nog niet was gekozen zorgvuldig zou worden gehandeld, beschouwde Paulus de
Nationale Vergadering nog altijd ‘als het éénige middel, onder Gods zegen, om het land, dat tot in
het merg en gebeente bedorven is, te herstellen’. 65

Parlementaire pioniers
Aan de hand van de in 1795 gehouden volkstelling was bepaald dat de Bataafse Republiek bij de
begin 1796 gehouden verkiezingen moest worden opgedeeld in 126 districten van vijftienduizend
burgers, wat betekende dat de eerste Nationale Vergadering zou bestaan uit evenzoveel leden.
Omdat de plaatsen van de 21 leden van de constitutiecommissie gedurende de ruim een half jaar in
beslag nemende werkzaamheden van deze commissie werden ingenomen door hun plaatsvervangers
– van wie er één wegens ziekte nooit zitting zou nemen 66 – en vier van de 126 vaste leden tussentijds
moesten worden vervangen, hebben in de eerste Nationale Vergadering in totaal honderdvijftig
Bataafse burgers zitting gehad. 67 Deze groep zal hier worden geanalyseerd aan de hand van een
negental elkaar deels overlappende variabelen: leeftijd, opleiding, beroep, bestuurlijke ervaring,
revolutionaire voorgeschiedenis, genootschappelijkheid, provinciale afkomst, religieuze overtuiging
en onderlinge verbondenheid. 68
Het belangrijkste doel van deze paragraaf is een algemene indruk te geven van het type burger
dat de vergaderbanken van het eerste Nederlandse parlement bezette. Het hier volgende vormt de
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weerslag van hetgeen mij daarbij is opgevallen, zonder dat ik pretendeer strikt systematisch te werk
te zijn gegaan. Waar relevant heb ik aangegeven hoe de achtergronden van de parlementsleden zich
verhouden tot de aard van hun denkbeelden en tot de mate waarin ze deze denkbeelden tijdens de
zittingen voor het voetlicht brachten.
De mate waarin de parlementsleden zich manifesteerden wordt in deze paragraaf uitgedrukt door
middel van de spreekfrequentie, waarmee het gemiddeld aantal pagina’s per week bedoeld wordt
dat een parlementslid als spreker voorkomt in het Dagverhaal. 69 Het Dagverhaal voor de eerste
Nationale Vergadering telt per week gemiddeld 66,8 pagina’s. Zeven parlementsleden spraken in de
achttien maanden dat de eerste Nationale vergadering bijeen was geen enkele keer en hebben dus
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volksvertegenwoordiger Tammo ten Berge, die per week gemiddeld op 9,5 pagina’s van het
Dagverhaal voorkomt. De gemiddelde spreekfrequentie van alle leden samengenomen is 1,7.
Wanneer we weten hoe vaak en hoe lang ieder parlementslid sprak ten opzichte van elk zijn
collega’s, geeft dit ons enig inzicht in de vraag welke volksvertegenwoordigers het Bataafse
parlementaire debat in de eerste anderhalf jaar hebben gedomineerd. Het is niet zo dat wie het
meest aan het woord was ook het overtuigendst was. De spreekfrequentie vertelt ons dus niet
hoeveel invloed de parlementsleden hadden; hoogstens kan worden gesteld dat wie nooit sprak
tijdens een debat ook nooit iemand van zijn standpunt wist te overtuigen.

Leeftijd
De minimumleeftijd om te kunnen worden verkozen in de Nationale Vergadering was dertig jaar.
Dit betekende dat mannen die reeds op jonge leeftijd betrokken waren geweest bij de
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patriottenbeweging net wel of net niet in aanmerking kwamen voor het ambt van
volksvertegenwoordiger. Hugo Gevers, die op 11 april 1796 aantrad, was in de jaren tachtig als
patriot actief was geweest in Leidse studentenkringen, en werd nu met dertig jaar en vijf maanden
het jongste lid van de vergadering. 70 Gevers was nog niet half zo oud als Michaël Witbols. Deze
Rotterdamse priester was met zijn 66 jaar de nestor van de vergadering. 71 Van de honderdvijftig
burgers die in de eerste Nationale Vergadering zitting hadden, waren er 41 (27,3% van de
vergadering) tussen de dertig en de veertig; 59 volksvertegenwoordigers (39,3%) waren tussen de
veertig en de vijftig en 36 (24%) tussen de vijftig en de zestig; veertien parlementariërs (9,3%) waren
boven de zestig. 72 De gemiddelde leeftijd lag op 47 jaar.
Er bestaat geen enkel aantoonbaar verband tussen de leeftijd van de volksvertegenwoordigers en
de standpunten die ze in de Nationale Vergadering innamen. In alle debatten stonden
parlementariërs uit alle verschillende leeftijdsgroepen tegenover elkaar, en van een ideologisch
generatieconflict lijkt nergens sprake te zijn geweest. Wel bestaat er tussen de jongere en de oudere
parlementsleden een aanmerkelijk verschil in betrokkenheid. Waar de leden van boven de vijftig
blijven steken op een gemiddelde spreekfrequentie van 0,9, halen de leden onder de vijftig een
gemiddelde spreekfrequentie van 2,0, ruim twee keer zo hoog. Dit betekent dat de vergadering niet
alleen numeriek, maar ook wat betreft actieve deelname werd gedomineerd door parlementariërs
die aan het begin van de patriottentijd maximaal vijfendertig jaar oud waren geweest, en in een
aantal belangrijke gevallen zelfs jonge twintigers. De reeds genoemde Ten Berge, die het vaakst aan
het woord was van iedereen, moest op 1 maart 1796 nog veertig worden; de dertigjarige Gevers
heeft een spreekfrequentie van 9,3, en de dertigers Hahn (8,2), Kantelaar (7,6), Valckenaer (6),
Schimmelpenninck (5,4), en Vitringa (5,0) manifesteerden zich in de vergadering eveneens zeer
nadrukkelijk.

Opleiding
Van de honderdvijftig Bataafse burgers die zitting hadden in de eerste Nationale Vergadering,
hadden er op 1 maart 1796 ten minste 95 (63,3%) een academische studie gevolgd in een van de
drie hoofdrichtingen rechten, medicijnen, en theologie – soms in combinatie met de bijrichtingen
letteren of filosofie. 86 van hen hadden ook een studie afgerond. Onder de afgestudeerden waren
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64 juristen (42,7% van de vergadering), 16 theologen (10,7%) en 6 artsen (4%). 73 Vijf
volksvertegenwoordigers waren bij aanvang van de vergadering hoogleraar. Valckenaer was
hoogleraar in de Rechten in Franeker – tot 1787 – en vanaf 1795 kortstondig in Leiden; 74 Van
Hamelsveld was tot 1787 professor in de Godgeleerdheid in Utrecht, en het ook al genoemde
hoogleraarsduo Bernard Nieuhoff en Cornelis de Rhoer doceerde in Harderwijk respectievelijk
wijsbegeerte en een breed curriculum van geschiedenis, welsprekendheid, Grieks en rechten. Ook
de Groningse predikant Hendrik Sypkens was in Harderwijk tot hoogleraar benoemd, maar hij had
zijn leerstoel nooit fysiek bekleed. Nog tijdens de eerste Nationale Vergadering aanvaardde de
theoloog Egbert Greve in Franeker het hoogleraarschap Oosterse Talen en Joodse Oudheden.
Om verschillende redenen verdient de grote groep voormalige rechtenstudenten in de
vergadering de aandacht. Van de in totaal 72 parlementsleden die vóór 1796 rechten hadden
gestudeerd, volgden er 34 een opleiding aan de Universiteit van Leiden, die als populairste
instelling op enige afstand werd gevolgd door Utrecht (16 leden) en Groningen (9 leden). De
concentratie bij deze drie instellingen betekent dat tal van volksvertegenwoordigers uit verschillende
delen van de Republiek tegelijkertijd en op dezelfde plaats de rechtenstudie hebben doorlopen. Zo
bezochten tussen 1766 en 1772 de parlementsleden Pasteur, De Mist, Van Lennep, Cau, Ploos van
Amstel, Valckenaer, Blok, Van Eck en Queysen de Leidse rechtenfaculteit, terwijl gedurende
dezelfde periode De Crane, De Leeuw, Farret, De Beveren en Van de Kasteele een rechtenstudie
volgden in Utrecht, en Van Marle, De Rhoer en Ten Berge in het Groningse matrikel als
rechtenstudenten stonden ingeschreven. Het laatstgenoemde trio volgde in Groningen college bij
de hoogleraar Frederik van der Marck, die in 1773 wegens proto-patriots te noemen opvattingen uit
zijn ambt werd gezet en later zou uitgroeien tot een van de helden van de patriottenbeweging. 75
Van de studenten van Van der Marck en die van diens Leidse collega Bavius Voorda kan worden
vermoed dat in hun studie de kiem werd gezaaid voor hun latere denkbeelden, maar waarschijnlijk
was dit eerder uitzondering dan regel. 76 Op een vijftal rechtenstudenten na – onder wie naast
73
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Gevers en Schimmelpenninck ook Vreede, die in 1786 enige tijd ingeschreven stond in Leiden
maar nooit een graad haalde – volgden allen hun opleiding vóór de patriotse jaren tachtig. In de
oude Republiek gold de opleiding tot jurist nog meer dan in de Bataafse Republiek als de
gebruikelijke voorbereiding op een bestuursambt. Dit betekent dat de voormalige rechtenstudenten
in de Nationale Vergadering niet alleen met elkaar in de collegebanken hebben gezeten, maar ook
met de orangisten die ze in 1795 uit het bestuur verdreven. Ze volgden bovendien college bij
hoogleraren als Frederik Willem Pestel (Leiden) en Meinard Tydeman (Utrecht), uitgesproken
aanhangers van de stadhouder die vanaf de jaren zestig verantwoordelijk waren voor het opleiden
van vele generaties juristen. 77
Ook als de studie rechten niet bepalend is geweest voor de politieke denkbeelden van de
parlementariërs, heeft de verkiezing van zo veel voormalige rechtenstudenten wel degelijk een
stempel gedrukt op het verloop van de Nationale Vergadering. Meer dan over politieke idealen lijkt
onder parlementsleden die juridisch geschoold waren relatieve overeenstemming te hebben bestaan
over hoe die idealen in ieder geval níet moesten worden bereikt. Al eerder zagen we dat onder de
Bataven een hoog oplopend conflict ontstond over de juiste interpretatie van de revolutie. Kort
gezegd was daarbij het ene standpunt dat de revolutie reeds in januari 1795 was geëindigd met de
vestiging van de provisionele overheden, terwijl het andere standpunt er op neerkwam dat de
revolutie pas voltooid zou zijn wanneer door de invoering van de constitutie een eind zou komen
aan het voorlopige karakter van het bestuur. In de Nationale Vergadering waren aanhangers van
beide visies vertegenwoordigd.
De parlementsleden die vonden dat de Bataafse Republiek gedurende het vervaardigen van een
constitutie nog volop in revolutie was, verbonden daaraan doorgaans de conclusie dat in het
uiterste geval onorthodoxe – revolutionaire – middelen geoorloofd zouden zijn om het land een
grondwet te geven. Dit bracht deze revolutionaire parlementariërs er bijvoorbeeld toe te willen
breken met het Reglement dat al snel na opening van de vergadering een daadkrachtige
besluitvorming in de weg bleek te zitten, ook al zou daarmee de legale basis onder de vergadering
worden weggeslagen. De groep volksvertegenwoordigers die de revolutie als beëindigd beschouwde,
vond dit ontoelaatbaar. Zij waren van mening dat het met zoveel moeite tot stand gekomen

oudheidkunde van Leiden en omstreken 79 (1987) 96-123; P.J. Glasz, ‘Dr. Bernardus Blok’, Bijdragen voor Vaderlandsche
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Reglement, hoe voorlopig van aard ook, als een rechtsgeldig document diende te worden
gerespecteerd. 78
Deze legalistische grondhouding was vooral kenmerkend voor de juristen in de vergadering.
Voor rechtsgeleerden als Van Marle en Ten Berge, die het Reglement al snel herkenden als een
nuttig instrument in de door hen gevoerde strijd voor behoud van een grote mate van gewestelijke
soevereiniteit, sloot deze houding mooi aan bij hun idealen. Andere juristen pur sang, zoals Van de
Kasteele en Hahn, trachtten hun idealen eveneens te verwezenlijken zonder van de bestaande regels
af te wijken; omdat zij echter van mening waren dat de vergadering door het Reglement in haar
handelingsvrijheid werd beperkt, wezen ze de vergadering soms met duidelijke tegenzin op hun
verplichtingen: ‘Het Reglement op deeze Vergadering’, stelde Hahn, ‘mag van fouten krielen; maar
het is altijd beschouwd en te recht als onze lastbrief, als een mandaat, en wij als mandatarissen’. 79
Een ander belangrijk geschilpunt tussen meer revolutionair en meer legalistisch denkende
parlementsleden ging over de vraag of aan de orangisten tijdelijk fundamentele burgerrechten als
het stemrecht en het recht ambten te bekleden konden worden onthouden. De revolutionaire
parlementariërs beschouwden dit in de revolutionaire tijden waarin zij leefden als een noodzakelijk
kwaad om een nieuwe orangistische machtsovername te voorkomen. De legalistisch ingestelde leden
verzetten zich tegen dergelijke uitzonderingen, die zij beschouwden als een schending van de
‘eeuwige en onvervreemdbare rechten van den mensch en van den burger’ die in de
rechtenverklaringen van januari en februari 1795 waren gecodificeerd. De vergadering zou een zeer
tegenstrijdig signaal afgeven, meende bijvoorbeeld Willem Hendrik Teding van Berkhout, wanneer
zij de mond vol had van gelijkheid maar tegelijkertijd zou overgaan tot het uitsluiten van deugdzame
en bekwame ambtenaren die weliswaar onder het stadhouderlijke regime hadden gediend, maar
niet strafbaar waren voor de wet. 80

Beroep
Wanneer we het beroep van de parlementsleden in overweging willen nemen als variabele die hun
optreden in de vergadering kan hebben bepaald, stuiten we op praktische problemen. Om te
beginnen is het notoir moeilijk achttiende-eeuwers in één bepaalde beroepsgroep in te delen. Circa
twee derde van de leden van de eerste Nationale Vergadering was vóór 1795 regent, advocaat,
koopman, fabrikant, grootgrondbezitter, herenboer of rentenier, maar velen van hen kunnen in
78
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meerdere categorieën worden ingedeeld. Jan van Hooff was koopman en regent, Herman Vitringa
was advocaat en regent, Rutger Jan Schimmelpenninck was advocaat en bezat grond, Coert en
Eduard van Beyma waren regent en grootgrondbezitter en Johan Arend de Vos van Steenwijk was
advocaat, regent en grootgrondbezitter. Ook andere combinaties kwamen voor: Jan Willem Evers
was koopman en goudsmid, Pieter Vreede lakenfabrikant en – revolutionair – publicist en Lambert
Vonk combineerde zijn bestaan als koopman met journalistieke werkzaamheden.
Artsen, geestelijken en hoogleraren, die samen circa een vijfde van de vergadering uitmaakten,
beperkten zich doorgaans vaker tot één professie, hoewel het einde van de patriottentijd de
predikant Bernard Bosch en de hoogleraar IJsbrand van Hamelsveld ertoe had genoopt hun beroep
op te geven en voortaan als publicist hun brood te verdienen, terwijl de arts Simon Stijl in het
verleden landelijke bekendheid had verworven als historicus.

81

Het resterende twintigtal

parlementsleden vervulde zeer uiteenlopende werkzaamheden en is ook lang niet altijd in één
moderne beroepsgroep in te delen. Onder hen waren makelaar Petrus Pertat, apotheker Herman
Borgrink en kostschoolhouder Henri Rabinel, maar bijvoorbeeld ook Johan Krieger, die zijn brood
verdiende als zilversmid, boekhandelaar en stadsdrukker van Grave; Hendrik Verhees, die voorzag
in zijn bestaan als architect, cartograaf, waterbouwkundige en aannemer, en Gerrit Vatebender, die
het rectoraat van een Latijnse school en het redacteurschap van de Goudasche Courant combineerde
met een betrekking als gouverneur, waarnaast hij in 1795 bovendien nog tijd wist te vinden voor
het vertalen van de oratie van zijn studievriend Valckenaer. 82
Een bijkomend probleem is dat we ons bij lang niet alle parlementsleden een beeld kunnen
vormen van de sociaal-economische positie die hun beroep hen verschafte, wat een vergelijking van
de verschillende beroepsgroepen betrekkelijk zinloos maakt. Ten minste twintig leden kunnen
worden gedefinieerd als koopman, maar onder hen bevonden zich niet alleen de puissant rijke
Amsterdamse kooplieden-bankiers Jan Bicker en Nicolaas van Staphorst, maar ook de Groningse
koopman-stijfselmaker Teun Hulshoff, die waarschijnlijk over een veel bescheidener fortuin
beschikte. Pieter Vreede was succesvol als fabrikant, maar het succes van zijn relatief anonieme
collega-fabrikanten Johan van Kempen en Jan Meyer is minder goed in te schatten. Een aanzienlijke
groep parlementsleden beschikte over grond, onroerend goed of familiekapitaal, maar wie van zijn
vermogen net rond kon komen en wie voor de rest van zijn leven verzekerd was van een zorgeloos
bestaan, valt in lang niet alle gevallen te achterhalen. Wanneer we kijken naar enkele
81
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parlementariërs van wie kan worden vermoed dat ze wel in een min of meer gelijke situatie
verkeerden, ontstaat in elk geval de indruk dat het beroep van de latere parlementsleden niet
bepalend is geweest voor hun optreden in de vergadering. Beroepsadvocaten als Queysen (met een
spreekfrequentie van 4,8), Van Castrop (4,0), Hartog (2,6), Visscher (0,8), De la Court (0,7) en Van
Bennekom (0,1), hadden noch qua zichtbaarheid, noch qua radicaliteit, noch wat betreft
denkbeelden veel met elkaar gemeen, net zo min als de predikanten Hoffmann (6,3), Van Lokhorst
(2,0), Floh (1,1) Bosveld (0,9), Janssen (0,5) en Sypkens (0,2).

Bestuurlijke ervaring
Waardevoller lijkt het te kijken welk deel van de parlementsleden vóór 1795, al dan niet naast
andere professionele activiteiten, één of meer openbare ambten heeft bekleed. Het gaat hierbij om
ten minste 55 van de honderdvijftig leden (36,7% van de vergadering). Enkele parlementariërs
waren uitsluitend tijdens de patriotse hoogtijdagen bestuurlijk actief geweest, maar een grote
meerderheid van de leden met bestuurlijke ervaring had ook openbare ambten bekleed vóór de
patriottentijd. Zo was de Amsterdamse regent Johan Geelvinck vanaf de vroege jaren zestig raad,
schepen en burgemeester van Amsterdam, gezant in Brussel, baljuw van Amstelland, Waveren,
Botshol en Ruige Wilnis en dijkgraaf van Amstelland, de Hoge Zeeburg en Diemersdijk.
Zijn Zeeuwse collega Willem de Beveren bekleedde in Middelburg onder meer de ambten van
commissaris van de desolate boedelkamer en pensionaris en hij was secretaris van de
Gecommitteerde Raden van Zeeland, lid van de Staten van Zeeland en lid van de Staten-Generaal.
Willem Lestevenon, die voor zijn erfambt als drossaard van stad en lande van Breda een
plaatsvervanger had aangesteld, was in zijn woonplaats Haarlem onder meer actief als baljuw,
houtvester, schepen, raad en commissaris van de kleine bank van justitie. Bovendien was hij lid
geweest van de Staten van Holland en de Staten-Generaal. De volksvertegenwoordigers Jordens,
Van Lennep, Bicker, Teding van Berkhout, De Sitter, Huber, Coert van Beyma en enkele anderen
konden bogen op een bestuurlijke carrière van vergelijkbare omvang. Andere verkozenen, zoals Van
Altena, Ten Berge, Boellaard, Eduard van Beyma, Van Horbag, De Kempenaer, Smissaert en
Wildrik, waren op een iets bescheidener niveau actief geweest.
Historici hebben meer dan eens de indruk gewekt dat het hoofdzakelijk deze oud-regenten waren
die zich in de Nationale Vergadering manifesteerden als federalistisch en aristocratisch. Door de in
1787 afgezette of uitgeweken oud-regenten als groep neer te zetten en naar deze groep te verwijzen
als ‘zevenentachtigers’ of ‘mannen van zevenentachtig’, namen zij de indeling en de terminologie
over die in de Bataafse Republiek door sommige deelnemers aan het publieke debat was
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geconstrueerd. 83 Zo keken de auteurs van het politieke weekblad De Democraten eind 1796 terug op
de eerste twee jaar van de Bataafse Revolutie:
‘Daar men in alles het Fransche systema volgen wilde, ’t geen op gronden rustte, waar van men
hier voor 1787 geen denkbeeld had, stelde men geen het minste vertrouwen meer in alle die
geenen, die in 1787 in ’t bewind geweest waren, en de naam van Zevenentachtiger, waarmede men
hen in ’t generaal bestempelde, was genoegzaam om iemand in verdenking te brengen van
onmooglijk der volkspartij te kunnen zijn toegedaan.’ 84

Duidelijk is dat het hier ging om een beeld, dat niet verward moet worden met de parlementaire
realiteit. Wanneer we kijken naar de verhoudingen in de Nationale Vergadering, wordt de
veronderstelling dat oud-regenten en homines novi in de debatten over de ideale staats- en
regeringsvorm tegenover elkaar stonden niet door de feiten ondersteund. Net als de politieke
nieuwkomers namen de oud-regenten in het eenheidsdebat alle mogelijke posities in. Telgen van de
regentenfamilies Jordens en De Sitter waren uitgesproken voorstanders van veel gewestelijke
soevereiniteit, leden van de regentengeslachten Bicker en Van Lennep kozen voor een
middenpositie en parlementariërs die behoorden tot de voorname families Blok en Gevers toonden
zich in de vergadering warme pleitbezorgers van de eenheidsstaat.
Wanneer we kijken naar de radicaliteit en de daarmee correlerende standpunten over de mate
van volksinvloed, moet worden vastgesteld dat de oud-regenten inderdaad overwegend gematigd
waren, al bestonden er met onder meer Coert van Beyma, Hendrik van Altena, Joachim Nuhout
van der Veen en Berend Wildrik voldoende uitzonderingen op deze regel. Daarnaast geldt dat ook
onder de homines novi zeker de helft een gematigd geluid liet horen in het debat over de
volksinvloed, waar radicale nieuwkomers als Pieter Vreede, Johan Brands, Bernard Bosch en
Lambert Vonk in het strijdperk traden tegen gematigde nieuwelingen als Hendrik van Castrop,
Willem Queysen, Meinard Siderius en Jacob Kantelaar. De stelling dat de oud-regenten in de
Nationale Vergadering een bijzondere positie innamen moet hiermee worden gerelativeerd.
Van de parlementsleden die in 1787 een openbaar ambt hadden bekleed, had slechts een
enkeling dit ook ná de orangistische omwenteling behouden. Meestal ging het daarbij om ambten
met een meer ambtelijk dan politiek karakter. Zo bleef Jan Pasteur commies van convooien en
licenten van de ’s-Gravendeelse kil en was Meinard Siderius nog altijd boelgoedontvanger van
83
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Tietjerk, terwijl Godfried van Hugenpoth van Aerdt aanbleef als inspecteur-generaal van de
opperrivieren en dijken van de Bijlandse Waard. Jacob de Mist, tweede pensionaris van Kampen,
was vrijwel de enige die zich gedurende de stadhouderlijke restauratie handhaafde in een echt
politiek ambt, waarbij moet worden aangetekend dat Kampen gedurende de restauratiejaren gold
als een vrijplaats voor gevluchte patriotten. 85
Bijna alle andere oud-regenten in de Nationale Vergadering zagen zich in 1787 gedwongen hun
ambten wegens patriotse sympathieën neer te leggen. Voor sommigen was het hier niet bij gebleven.
Zo was het huis van Willem Teding van Berkhout en dat van enkele anderen geplunderd. De
fanatieke patriot Jan van Hooff was tot twee keer toe gevangen gezet, maar had in 1788 uit zijn
gevangenschap weten te ontsnappen. 86 Andere volksvertegenwoordigers waren strafrechtelijk
vervolgd, wat onder meer bij de Hollanders Van Castrop en Zubli, de Utrechters Visscher en
Smissaert en het Gelderse duo Vitringa en Wildrik tot gevolg had gehad dat zij waren verbannen uit
hun respectieve gewesten. Bij zo’n verbanning kon in principe worden volstaan met verhuizing naar
een andere provincie. Ambrosius Zubli vestigde zich in Utrecht, Herman Vitringa werd inwoner
van Overijssel en Jan Smissaert keerde na een korte ballingschap terug in de Republiek als
Gelderlander.

Buitenlandse ervaring
Jan van Hooff, Hendrik van Castrop en Gerard Visscher kozen daarentegen voor een langer verblijf
in het buitenland. Zij waren niet de enigen. Van 24 van de honderdvijftig leden van de eerste
Nationale Vergadering (16%) is bekend dat zij zich tussen 1787 en 1795 langere of kortere tijd in
het buitenland hebben gevestigd. 87 Onder hen was Nicolaas van Staphorst, die pas in 1794 naar
Hamburg had moeten vluchten vanwege zijn betrokkenheid bij het ontdekte Amsterdamse Comité
Revolutionair. Alle overigen hadden het land in 1787 of 1788 verlaten. Een vijftiental toekomstige
parlementariërs woonde tijdelijk in de Zuidelijke Nederlanden. Pieter Vreede vestigde zich in het
Vlaamse Lier, waar ook Vreedes zwager Hendrik van Castrop en de Tielse patriot Johan van
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Leeuwen neerstreken. 88 De uit Zeeland gevluchte François Breekpot bleef gedurende de gehele
restauratieperiode in het naburige Antwerpen wonen.
Van de latere parlementsleden die aanvankelijk in de Zuidelijke Nederlanden verbleven, reisden
de meesten later door naar Frankrijk. Ten minste achttien leden van de Nationale Vergadering
(12%) hebben tussen 1787 en 1795 in Frankrijk gewoond. Zeker negen van hen zijn woonachtig
geweest in de Noord-Franse ballingsoorden Saint-Omer of Duinkerken. Naast de reeds vermelde
Valckenaer, Van Beyma en Huber waren dit bijvoorbeeld de Hollandse journalisten Lambert Vonk
en Jan ten Noever, de Utrechtse regenten Dirk Boellaard, Jan Smissaert en Gerard Visscher en hun
Friese collega Hector van Altena. In 1789 kregen zij gezelschap van de Groningse predikant Gerard
Bacot, die aanvankelijk was uitgeweken naar het graafschap Steinfurt, maar was beroepen als
dominee van de Nederlandse gemeente in Duinkerken. Verschillende Noord-Franse ballingen
trokken later verder naar Parijs, waar ook parlementsleden als Daniël van Hoorn, Johan Geelvinck,
Jan van Haersolte en Jan van Hooff een deel van hun ballingschap doorbrachten. Toen de Franse
koning Lodewijk XVI op 5 mei 1789 de États Généraux opende, behoorden naast Huber en
Valckenaer ook Jan Bicker en Bernard Blok tot de aanwezigen in Versailles, aldus Huber ‘de source
[…] van de grote gebeurenissen’ waar ‘de dagelijks voorvallende zaken uit de mond van de
welsprekendste mannen van die tijd’ kon worden gehoord. 89 In veel gevallen raakten de patriotten
ook zelf betrokken bij de revolutie. Ze bleven daarbij steeds hun eigen doel najagen: de vestiging van
een Bataafse Republiek. 90
Vaak is de Franse Revolutie in de geschiedschrijving over de Bataafse tijd voorgesteld als een
zogenoemde ‘hogeschool van revolutie’, een metafoor die meestal wordt toegeschreven aan de
bekende revolutionaire publicist en voormalige balling Gerrit Paape, maar eerder door Coert van
Beyma is gemunt. 91 Op 24 november 1796 verwees Van Beyma in de Nationale Vergadering naar
zijn ‘zevenjarige ballingschap’ en keek daarbij met enige weemoed terug op ‘die gezegende tijd, dat
de hooge schoole der revolutie, de volkssocieteiten in Frankrijk bloeiden’. 92 De revolutionaire
ervaring die Van Beyma opdeed in de Nederlandse Jacobijnenclub van Saint-Omer is hem mogelijk
goed van pas gekomen in de Nationale Vergadering, waar hij uitgroeide tot een van de frequentste
en meest begiftigde sprekers. 93 Wat voor Van Beyma geldt, kan echter bepaald niet worden
veralgemeniseerd. Als er al iets opvalt aan de voormalige Franse ballingen in de Nationale
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Vergadering is het wel dat de meesten zich in de debatten juist zelden of nooit roerden. Van Hoorn,
Visscher, Van Altena, Boellaard, Geelvinck en Jan van Haersolte spraken relatief zelden, terwijl
Smissaert en Ten Noever zelfs geen enkele keer spraken. 94 De oud-vluchtelingen die wel op de
voorgrond traden, naast Van Beyma vooral Van Hooff, Valckenaer, Blok en Bicker, hadden zich
ook in de patriottentijd al gemanifesteerd als leidersfiguren. 95 Wanneer we de ‘hogeschoolthese’
toetsen op het niveau van participatie in de Nationale Vergadering, moet deze kortom worden
verworpen.
Ook als we de radicaliteit van de Bataven als punt van vergelijking nemen, wordt de
hogeschoolthese niet door de feiten ondersteund. De voormalige ballingen in de Nationale
Vergadering interpreteerden de Franse ervaring net zo verschillend als de volksvertegenwoordigers
die de restauratie niet in Frankrijk hadden doorgebracht. Van de ongeveer dertig parlementsleden
die zich in de eerste vergadering het revolutionairst opstelden waren er welgeteld zes – Van Altena,
Coert van Beyma, Hubert, Ten Noever, Valckenaer en Vonk – in Frankrijk geweest. Ook van de
volksvertegenwoordigers die zich tegen deze revolutionairen het heftigst verzetten hadden diverse
leden – Bacot, Bicker, Van Hoorn en Huber bijvoorbeeld – een geschiedenis als vluchteling. 96 Waar
Coert van Beyma en Johan Valckenaer de Franse Revolutie in zekere zin beschouwden als
modelrevolutie, drukte Van Beyma’s vriend en rechterhand in ballingschap Johan Huber zijn
collega’s op het hart toch vooral lering te trekken uit de Franse ‘hooge school van het ongeluk’. 97
Ook Jan van Hooff, die tijdens de gewelddadigste fase van de Terreur gevangen had gezeten in het
Palais du Luxembourg en ternauwernood aan de dood was ontsnapt, waarschuwde voor Franse
toestanden in de Bataafse Republiek.
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De Terreur veroordeelde hij als een ‘regte coalitie van

anarchie teegen de vrijheid’, waarin de leden van Franse Convention Nationale ‘op de onwettigste
wijze naar het schavot gesleept’ waren. 99
Van Hooffs afkeer van de radicale fase van de Franse Revolutie kreeg in de vergadering veel
bijval, maar nam soms zulke groteske vormen aan dat hij uiteindelijk ook tegen hem gebruikt werd.
In een debat dat ging over een eventueel op te richten Nationaal Gerechtshof merkte
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Schimmelpenninck op dat het hem weinig verbaasde dat ‘een man die al de atrociteiten van het
monstreus schrikbewind gezien had, een man, die op eene meer dan bijzondere wijze aan de
klauwen dier bloeddorstige monsters ontkomen was’ nu huiverig was voor de macht die men in de
Bataafse Republiek aan de rechtbank wilde toekennen. De implicatie dat hij te getraumatiseerd was
om een weloverwogen keuze te maken was Van Hooff zelf ook niet ontgaan. Met zijn repliek wist hij
dit beeld echter bepaald niet te ontkrachten. Schimmelpenninck vergiste zich, stelde het Brabantse
parlementslid opgewonden, wanneer hij dacht dat zijn standpunt in deze kwestie alleen voortkwam
uit de verontwaardiging over de rechtbanken, ‘instrumenten van inquisitie’ in handen van ‘publieke
moordenaars’, die duizenden onschuldige slachtoffers hadden gemaakt. 100
De Franse Revolutie was nooit ver weg in het collectieve bewustzijn van de Nationale
Vergadering; dit gold voor de parlementsleden die die revolutie van dichtbij hadden meegemaakt,
maar net zo goed voor de ruim tachtig procent van de vergadering die de ontwikkelingen in
Frankrijk vanuit de Republiek had gevolgd. 101 Het verloop van de Franse Revolutie heeft zeker een
stempel gedrukt op de Bataafse visie op de Nederlandse toekomst: terwijl de meeste patriotten de
ideale republiek nog zagen als een federale staat met democratische elementen op lokaal niveau en
een minder machtige stadhouder aan het hoofd van het uitvoerend bewind, vatte tussen 1789 en
1793
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volksvertegenwoordiging, waarin voor de stadhouder in het geheel geen rol meer was weggelegd. De
meest fundamentele ideologische omslag in het politieke denken had evenwel plaatsgehad in de
patriottentijd: het ideaal van terugkeer naar een gemengde staatsvorm die werd verondersteld ooit
in de Republiek te hebben bestaan was toen al verruild voor het ideaal van de constitutionele
vertegenwoordigende democratie. 102

Genootschappelijkheid
De in de Republiek achtergebleven patriotten waren net zo goed als de ballingen opgegroeid met de
politieke theorie van de Verlichting. Van een afstand volgden zij de Franse pogingen om deze
theorie in de praktijk te brengen met evenveel belangstelling. Frankrijk mocht na de door vrijwel
alle Bataven doorlopen patriottenschool misschien beschikken over een tot de verbeelding
sprekende revolutionaire vervolgopleiding, maar de achtergeblevenen zorgden dat er voor de Franse
‘hogeschool’ ook een Nederlands alternatief bestond. Het netwerk van patriotse genootschappen en
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verenigingen dat zij in stand hielden, zou uiteindelijk zelfs betere perspectieven blijken te bieden
voor een carrière in de Bataafse politiek. 103
Bij de verkiezingen van januari 1796 kozen de vergaderingen van kiesmannen doorgaans voor
parlementsleden die eerder ook al in lokale besturen waren verkozen. Zo waren de latere
parlementariërs Pieter van de Kasteele, Willem Lestevenon, Johan de Lange en Jan Jacob Cambier,
om één lokaal voorbeeld te noemen, in 1795 allen benoemd tot leden van de municipaliteit van
Haarlem. Alle vier hadden zij die benoeming waarschijnlijk te danken gehad aan het feit dat ze in
de revolutiedagen van 1795 deel hadden uitgemaakt van het Haarlemse ‘omwenteling
voorbereidend gezelschap’, één van de vele Comités Revolutionair die in het land waren
opgericht. 104 Deze revolutionaire comités waren geen geheel nieuwe organisaties, maar bouwden
voort op de organisatorische structuur van politieke leesgezelschappen en andere verenigingen met
een politiek oogmerk die – meer of minder verhuld voor de stadhouderlijke autoriteiten – reeds
gedurende de restauratiejaren hadden bestaan. In Haarlem hadden Lestevenon, De Lange en
Cambier tot de initiatiefnemers behoord, en bevond ook Van de Kasteele zich onder de leden. 105
Door hun gedeeltelijk of geheel ondergrondse karakter is onze kennis over deze politieke
genootschappen gering; zo zijn er bijvoorbeeld slechts enkele ledenlijsten overgeleverd. Het is
daarom onmogelijk de genootschappelijke geschiedenis van de parlementsleden tussen 1787 en
1795 systematisch te benaderen. Het leidt echter weinig twijfel dat praktisch alle latere
parlementariërs die niet in ballingschap verbleven op de een of andere wijze verbonden waren aan
een genootschap dat misschien niet uitsluitend, maar dan toch zeker gedeeltelijk een politiek
oogmerk had. Patriotten die zich sinds 1787 niet meer over politiek hadden uitgelaten waren geen
waarschijnlijke kandidaten voor een politiek ambt in de Bataafse Republiek, omdat ze in de
tussenliggende jaren immers een geheel andere politieke koers konden zijn gaan varen. Mannen die
zich nooit eerder met politiek hadden bemoeid maar zich nu vanuit het niets manifesteerden als
fanatieke Bataven lagen in het wantrouwige klimaat van 1795 en 1796 evenmin voor de hand als
kandidaten, want zij werden beschouwd als mogelijke baantjesjagers en politieke opportunisten.
Burgers die wél tot volksvertegenwoordigers werden verkozen waren vrijwel zonder uitzondering
gekende voorstanders van de Bataafse ideologie, dat wil zeggen burgers die zich dus reeds vóór de
omwenteling als zodanig kenbaar hadden gemaakt. Nergens was dit in de jaren van stadhouderlijke
restauratie beter mogelijk geweest dan in de relatief veilige omgeving van genootschappen, die een
publiek maar tegelijkertijd besloten karakter hadden.
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Wanneer we aannemen dat vrijwel alle parlementariërs voorafgaande aan hun toetreding tot de
Nationale Vergadering lid waren van een of meerdere genootschappen op anti-stadhouderlijke
grondslag, dan heeft hun lidmaatschap weinig voorspellende waarde meer voor hun ideologische
positie in de Nationale Vergadering. Dit blijkt ook wanneer we bij wijze van voorbeeld kijken naar
de ledenbestanden van het Leidse Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen (KWDAV) en Studium
Scientiarium Genitrix (SSG) uit Rotterdam, beide sterk politiek georiënteerde literaire
genootschappen met een bovenlokaal karakter. Twaalf leden van de eerste Nationale Vergadering
waren tijdens de restauratie (ere-)lid van SSG: Teding van Berkhout, Van Eck, Gevers, Van de
Kasteele, Ockhuizen, Paulus, Van der Zoo, Bosch, De Kempenaer, Modderman en Vreede. De vier
laatstgenoemden waren in dezelfde periode tevens (ere-)lid van KWDAV, net als het vijftal
Couperus, Hahn, Van Hamelsveld, Kantelaar en Van Marle. Ook Van Castrop, Bacot en Blok
kwamen voor op de ledenlijst van het Leidse genootschap, maar daar zij in het buitenland verbleven
lijkt het niet waarschijnlijk dat ze als leden erg actief zijn geweest. 106 Onder de leden van de beide
genootschappen vinden we latere parlementariërs met zeer uiteenlopende denkbeelden en botsende
karakters, die zoals we zullen zien lijnrecht tegenover elkaar zouden komen te staan in de Nationale
Vergadering.
Naast de genootschappen die vanaf de jaren tachtig duidelijk een politiek oogmerk hadden,
bestonden er ook tal van genootschappen die expliciet in hun statuten hadden opgenomen dat
politiek geen onderwerp van gesprek mocht zijn, zoals de overal in de Republiek bestaande
vrijmetselaarsloges. Dat de gepolitiseerde realiteit zelfs tot de vrijmetselarij was doorgedrongen,
bleek uit het feit dat de Grootloge, het overkoepelend maçonniek orgaan, in 1787 niet bijeen kon
komen, omdat het Groot Oosten van Nederland bleek te zijn uiteengevallen in patriotse en
orangistische loges. 107 Het zal daarbij niet verbazen dat de ten minste 24 maçonnieke leden van de
eerste Nationale Vergadering (16%) overwegend hebben behoord tot uitgesproken patriotse loges
als de onder Leidse studenten populaire loge La Vertu, die met leden als Pieter Vreede, Hugo
Gevers, Carel de Vos van Steenwijk en Jacob de Mist de meeste toekomstige parlementsleden in
haar gelederen had. 108
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Bij de omwenteling van 1787 werden de Nederlandse loges onder aanvoering van de fanatiek
orangistische grootmeester Carel baron Van Boetzelaer gezuiverd van patriotten, waarna patriotse
vluchtelingen in 1790 de Duinkerkse loge Les Vrais Bataves oprichtten. Van deze loge waren onder
meer de latere parlementariërs Lambert Vonk, Johan Huber, Jan ten Noever en Gerard Visscher lid.
Les Vrais Bataves, dat in 1797 in Den Haag zou worden heropgericht als De Waare Bataven – met
parlementariërs als Bernard Bosch, Jacob Nolet en Johan Midderigh in de gelederen - droeg vanaf
het begin een sterk politiek karakter en telde hoofdzakelijk leden met revolutionaire ideeën over de
Bataafse staatsinrichting. 109 Wanneer we deze loge echter buiten beschouwing laten, geldt voor de
leden van de vrijmetselarij en andere genootschappen hetzelfde als voor de patriotten in het
algemeen: toen zij in de jaren tachtig en vroege jaren negentig te maken hadden met de orangisten,
was het in hun belang gezamenlijk op te trekken en eventuele onderlinge politieke tegenstellingen
af te doen als details. Na de omwenteling bleek hoezeer ze op sommige punten van mening
verschilden; in de nieuwe politieke constellatie ging ieder zijn weegs, en in de nieuwe politieke
coalities die ontstonden speelde een gemeenschappelijk genootschappelijk verleden nauwelijks meer
een rol. 110

Provinciale afkomst
Het eenheidsdebat in de Nationale Vergadering werd voor een deel gevoerd door dezelfde mannen
die ook aan het debat over de totstandkoming hadden deelgenomen. Van de honderdvijftig burgers
die zitting hadden in de eerste Nationale Vergadering, hadden er 26 (17,3%) tussen januari 1795 en
Willem Lestevenon, van wie Elias en Schölvinck vermelden dat hij in 1792 lid werd van Vicit Vim Virtus in
Haarlem: Volksrepresentanten en wetgevers, 156.
109
Zie over De Ware Bataven: André Hanou, ‘Drie patriotten-auteurs in de loge’, Mededelingen van de Stichting Jacob
Campo Weyerman 16.1 (1993) 10-17; Rosendaal, ‘Vrijmetselarij en Revolutie’, 70-77.
110
Vergelijk Rosendaal, ‘Vrijmetselarij en Revolutie’, 68-69; Anton van de Sande, ‘“Une ambition nationale
louable”. Les francs-maçons et la République batave’, AHRF 73.4 (2001) 79-92, aldaar 89 en 91. Op een ander
niveau en over een langere termijn bezien is het wel zeer aannemelijk dat Nederlandse genootschappen in het
algemeen en vrijmetselaarsloges in het bijzonder hebben gefunctioneerd als ‘democratische leerscholen', waar
burgers die niet behoorden tot de regentenklasse bestuurlijke ervaring opdeden en alle leden bovendien vertrouwd
raakten met praktijken die pas in het revolutietijdvak overal gemeengoed werden in het politieke domein, zoals het
houden van verkiezingen, het doorbreken van vaste rangordes, het publieke debat, hoofdelijke stemmingen,
meerderheidsbesluitvorming en een stelsel van (nationale) vertegenwoordiging. Hoewel historici herhaaldelijk
hebben vermoed dat dit het geval is geweest, bestaat vooralsnog helaas nog geen studie waarin de
genootschappelijke en de politieke vergaderpraktijken in achttiende-eeuws Nederland systematisch met elkaar
worden vergeleken. Vergelijk Van Vree, Nederland als vergaderland, 187-90; Margaret C. Jacob, Living the
Enlightenment. Freemasonry and politics in eighteenth-century Europe (New York etc. 1991) passim; idem, ‘Freemasonry
and government. The political meaning of Civil Society in eighteenth century Europe’, in: Rosendaal en Van de
Sande ed., Vrijmetselarij in Nederland, 25-39, aldaar 25 en 39; Van de Sande, ‘Ambition nationale louable’, 84-85 en
91. De loci classici voor de these dat zogenoemde ‘sociétés de pensée’ van belang zijn geweest voor het uitbreken en
verloop van de Franse Revolutie zijn Augustin Cochin, Les sociétés de pensée et la démocratie moderne. Etudes d’histoire
révolutionnaire (Parijs 1921); en Furet, Penser la Révolution française.

138

maart 1796 zitting gehad in de Staten-Generaal. 111 56 van hen (37,3%) hadden in dezelfde periode
deel uitgemaakt van één van de negen provinciale vergaderingen. 112 Waren de standpunten van de
leden van de eerste Nationale Vergadering daarmee ook gemiddeld vaker in overeenstemming met
het meerderheidsstandpunt in deze provinciale vergaderingen of, meer in het algemeen, in hun
provincies? We kunnen dit toetsen door de parlementsleden in te delen naar provinciale afkomst en
deze indeling af te zetten tegen hun positie in het eenheidsdebat. De provinciale afkomst kan op
verschillende manieren worden gemeten. Het meest logisch lijkt het uit te gaan van de provincie
waarin de parlementsleden verkozen werden. Van de 126 vaste leden van de Nationale Vergadering
leverde het dichtbevolkte Holland het reglementaire leeuwendeel met 55 parlementariërs. Verder
waren er vijftien leden uit Gelderland, veertien uit Brabant, elf uit Friesland, negen uit Overijssel,
acht uit Groningen, zes uit Utrecht, vijf uit Zeeland en drie leden uit Drenthe.
Wanneer we kijken naar de toespraken en het stemgedrag, blijkt er inderdaad een duidelijke
relatie te bestaan tussen de provinciale afkomst van de parlementsleden en hun standpunten in het
eenheidsdebat. Een ruime meerderheid van de Zeeuwen, Groningers, Gelderlanders en
Overijsselaars in de vergadering was voor meer gewestelijke soevereiniteit. De meeste Hollandse
parlementsleden pleitten daarentegen voor meer eenheid, maar er waren relatief veel Hollanders die
afweken van het meerderheidsstandpunt in dat gewest. Dit kan ten dele – maar niet volledig –
worden verklaard door de opstelling van de in Amsterdam verkozen parlementariërs, die conform
het meerderheidsstandpunt in die stad overwegend tégen al te veel eenheid waren. De
parlementsleden uit het eenheidsgezinde Utrecht waren in meerderheid eenheidsgezind, terwijl de
grote onderlinge verdeeldheid onder de Friese bevolking een even grote verdeeldheid onder de
Friese leden tot gevolg had gehad. De parlementariërs uit Brabant, dat in het debat over de
totstandkoming nog een eenheidsgezinde houding had aangenomen, ontpopten zich nu
overwegend tot voorvechters van de net verworven Brabantse autonomie; voor de drie Drenten
gold, zij het in minder uitgesproken mate, hetzelfde.
De parlementsleden kunnen ook anders worden ingedeeld. Wanneer we uitgaan van de
woonplaats van de leden op het moment van hun verkiezing, levert dit slechts enkele kleine
wijzigingen op: veruit de meeste parlementariërs waren woonachtig in de provincie waarin ze
verkozen werden. 113 Groter zijn de verschillen bij een indeling naar geboorteplaats. Van de
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Gerrit Jordens was woonachtig in Overijssel, maar nam zitting wegens een Gelders district. Adriaan Pompe van
Meerdervoort woonde eveneens in Overijssel, maar was verkozen in Holland. Jan Smissaert was kort voor zijn
verkiezing in Harderwijk van deze stad naar Amsterdam verhuisd. De op het Groningse platteland wonende Carel
de Vos van Steenwijk maakte zijn opwachting wegens een Drents district; de Utrechter IJsbrand van Hamelsveld
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honderdvijftig leden die in de vergadering zitting hebben gehad, waren er 34 (22,6%) niet geboren
in de provincie waarin ze werden verkozen. 114 Van de 126 parlementsleden die zich zouden mogen
uitspreken over het constitutieontwerp waren dit er 27 (21,4%). Een herdistributie naar
geboorteplaats leidt tot de volgende verdeling: 44 leden uit Holland (een afname van 11 leden),
dertien uit Gelderland (-2), veertien uit Brabant, twaalf uit Friesland (+1), dertien uit Overijssel (+4),
zeven uit Groningen (-1), acht uit Utrecht (+2), vijf uit Zeeland en nul uit Drenthe (-3). Tien
parlementariërs (7,9% van de vergadering) waren buiten de Bataafse Republiek geboren. 115
Wat opvalt is dat relatief veel in Holland verkozen parlementsleden elders waren geboren. Zo
was Jan Cau van oorsprong een Zeeuw, had Jan Couperus Friese wortels en kwam Lambert van Eck
uit het Gelderse Tiel. Bernard Bosch en Rutger Jan Schimmelpenninck waren beiden geboren in
Deventer. In deze stad, zowel letterlijk als figuurlijk een patriotse broedplaats, stond ook de wieg
van de in Gelderland verkozen Egbert Greve, Gerrit Jordens en Cornelis de Rhoer. In de verdeling
naar geboorteplaats is het gewest Overijssel daarmee aanmerkelijk beter vertegenwoordigd. 116 Daar
het niet onaannemelijk is dat de parlementsleden een bepaalde verbondenheid bleven voelen met
de provincie van hun geboorte, kan de ‘allochtone’ oorsprong van veel Hollanders – net als de
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volksvertegenwoordigers relatief vaker afweken van het Hollandse meerderheidsstandpunt. In de
stemmingen over eenheidsgerelateerde kwesties, waarin de telkens wisselende coalities elkaar in
omvang vaak weinig ontliepen, kan dit mede de doorslag hebben gegeven.
Door het districtenstelsel dat de basis vormde voor de verkiezingen kon het voorkomen dat
parlementsleden in het eenheidsdebat een positie innamen die volstrekt tegenovergesteld was aan
het meerderheidsstandpunt in de provincie waarin ze verkozen waren, omdat binnen gewesten soms
grote lokale verschillen van inzicht bestonden. We gaan er dan nog van uit dat vergaderingen van
kiesmannen altijd wisten waar de volksvertegenwoordiger van hun keuze in het eenheidsdebat
precies voor stond, wat in de praktijk niet altijd het geval zal zijn geweest. Een en ander kon ertoe
was verkozen in Hoorn, en Pieter Vreede, die voor het district Bergen op Zoom aantrad, woonde sinds 1795
officieel weer in zijn geboorteplaats Leiden.
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koloniën; Gerard Bacot en Bernard Hoffman waren geboren in de Oostenrijkse Nederlanden; Bernard Nieuhoff
was afkomstig uit het graafschap Lingen; Joan Auffmorth kwam uit het hertogdom Kleef; Henri Rabinel was
geboren in de Zwitserse stadstaat Genève, Willem Lestevenon in Parijs en Jacob Floh kwam oorspronkelijk uit het
Pruisische Krefeld. Jacobus Janssen was geboren in Maastricht, dat bij zijn geboorte deel had uitgemaakt van het
generaliteitsland Staats-Limburg, maar in 1794 in Franse handen was overgegaan.
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Zie over Deventer in de patriottentijd: C.M. Hogenstijn, Het algemeen welzijn van het volk. Een politiek- en
rechtshistorische studie van Deventer in de patriottentijd (Nijmegen 2005); idem, ‘De patriottentijd in Overijssel en in
Deventer. Wisselwerking tussen gewest en stad’, OHB 121 (2006) 6-28.
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leiden dat de Zeeuw Henri Rabinel, van geboorte overigens een Geneefs burger, zich in de
constitutiecommissie een onvoorwaardelijk voorstander toonde van de eenheidsstaat, net als de
jonge Gelderlander Willem van Bennekom. De Hollandse parlementsleden Dirk van Horbag en
Willem Teding van Berkhout hadden daarentegen een rotsvast geloof in de verkieslijkheid van een
federatie van negen soevereine volken.
Veel vaker namen parlementsleden in het eenheidsdebat een positie in die in de buurt lag van
het meerderheidsstandpunt in hun provincie. Provinciale afkomst was daarmee een belangrijke
determinerende factor, wat niet wegneemt dat er onder provinciegenoten grote individuele
verschillen bestonden in de mate van bereidheid om in een situatie van verdeeldheid tot een
compromis te komen en de oplossingen die ze daarbij aandroegen. Iedere analyse van het
eenheidsdebat moet zeker rekening houden met provinciale scheidslijnen die door de vergadering
liepen, maar historici moeten ervoor waken zich daarop blind te staren.

Religieuze overtuiging
Hetzelfde kan gezegd worden van het debat over de gelijkheid van religie, dat minstens zo complex
was als het eenheidsdebat. Over één belangrijke kwestie ging dit religiedebat in ieder geval niet. De
aanhangers van de gereformeerde kerk hadden in de oude Republiek altijd een bevoorrechte
maatschappelijke positie genoten omdat alleen zij in aanmerking kwamen voor de bekleding van
openbare ambten. In het vijftiende artikel van de Hollandse rechtenverklaring van januari 1795 was
reeds gesteld dat alle mensen gelijk waren en allen daarom tot alle openbare ambten konden
worden verkozen, een voorbeeld dat in de verklaringen van de andere gewesten was gevolgd. 117
Deze bepaling, die in de praktijk tot gevolg had dat het bestuur op alle overheidsniveaus per
direct werd opengesteld voor katholieken en dissenters, was nergens gestuit op noemenswaardig
verzet. Deze onmiddellijke en breed gedeelde acceptatie is opvallend, omdat de maatschappelijke
gelijkheid van aanhangers van alle denominaties in de geschiedenis van de Republiek nooit serieus
was overwogen. Weliswaar hadden in de jaren tachtig enkele patriotten, onder wie Frederik van der
Marck en diens leerling Jan Hendrik Swildens, reeds gepleit voor de openstelling van bestuurlijke
functies voor alle vaderlanders, maar de meesten van hun gereformeerde geestverwanten vonden de
tijd hiervoor toen nog niet rijp, of stonden zelfs geheel afwijzend tegenover een dergelijke stap. 118 In
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‘Verklaring van de rechten’, 5: ‘Dat, daar alle menschen gelijk zijn, allen verkiesbaar zijn tot alle ambten en
bedieningen zonder eenige andere redenen van voorkeur dan die van deugden en bekwaamheden’.
118
Over de patriotse houding ten aanzien van de niet-gereformeerde denominaties is veel geschreven. Zie onder
meer M.J.M. van der Heijden, De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de
staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw (Zundert 1947) 18; J. van den Berg,
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een enkel geval waren de patriotten overigens wel van de heersende praktijk afgeweken door nietgereformeerde burgers tot openbare ambten toe te laten; zo waren de katholieke Brabanders Jan van
Hooff en Petrus Guljé, later beiden lid van de Nationale Vergadering, in de jaren tachtig
kortstondig burgemeester geweest.
De ingrijpende wijziging van het politieke bestel op dit punt kwam ook niet helemaal uit de
lucht vallen. We zagen eerder dat Johan Valckenaer, in navolging van de ontwikkelingen in
Frankrijk, vier jaar vóór de Bataafse omwenteling reeds pleitte voor de veranderingen die in 1795
zouden worden doorgevoerd. Vooral Pieter Paulus, die in zijn invloedrijke Verhandeling over de
gelijkheid eveneens had benadrukt dat ieder mens verkiesbaar moest zijn tot alle ambten, had in de
verwezenlijking van deze historische doorbraak echter een belangrijk aandeel. 119 Als voorzitter van
de commissie belast met de vervaardiging van de Hollandse rechtenverklaring kon hij ervoor zorgen
dat deze bepaling werd opgenomen in de eerste officiële Bataafse beginselverklaring. In de
Nationale Vergadering waagde niemand het de legitimiteit van de aanwezigheid van de nietgereformeerde parlementsleden – die samen een derde van de vergadering uitmaakten – nog ter
discussie te stellen. Wel debatteerde de vergadering uitgebreid over de vraag of de in de Bataafse
Republiek woonachtige Joden in aanmerking kwamen voor het bekleden van openbare ambten,
waarbij echter niet zozeer de afwijkende religie als wel het vermeende Joodse gebrek aan loyaliteit
aan de Bataafse Republiek werd aangevoerd als het belangrijkste bezwaar. 120
Waar bij aanvang van de Nationale Vergadering direct consensus bestond over de opheffing van
de bevoorrechte politiek-maatschappelijke positie van de gereformeerden, gold dit zeker niet voor
hun tevens bevoorrechte financiële positie, waarover de debatten behoorden tot de heftigste in de
Nationale Vergadering. 121 In de Republiek werd het salaris van gereformeerde predikanten uit de
‘hervormden, dissenters en de patriottenbeweging’ en Anton van de Sande, ‘Tussen argwaan en overtuiging. Het
katholieke aandeel in de patriottenbeweging’, in: Van der Zee, Rosendaal en Thissen ed., Nederlandse Revolutie?,
122-33 respectievelijk 112-21; J. van Sluis, ‘predikanten en patriotten’, in: Bergsma e.a. ed., For uwz lân, 85-98; G.J.
Schutte, ‘Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden. Over calvinisme en revolutie in de achtttiende eeuw’, in:
idem, Het calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid. (Hilversum 2000) 77-104; Edwina Hagen, ‘Een meer of min
doodlyken haat’. Antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800 (Nijmegen 2008) 71-76.
119
Pieter Paulus, Verhandeling, 84 en 86. Eerder, in Het nut der stadhouderlyke regering, had Paulus zich ook al sterk
gemaakt voor de belangen van niet-gereformeerden, hoewel hij er toen voor zichzelf nog niet over uit was of de
aanhangers van alle denominaties ook precies dezelfde rechten zouden moeten krijgen als de gereformeerden. Zie
Ernestine van der Wall, ‘Geen natie van atheïsten. Pieter Paulus (1753-1796) over godsdienst en mensenrechten’,
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1997) 45-58, aldaar 52-54.
120
Het debat over de volledige gelijkberechtiging van de Joden werd gevoerd naar aanleiding van een verzoekschrift
van een aantal Amsterdamse Joden, gedaan op 29 maart 1796. Het decreet dat deze gelijkberechtiging bevestigde
volgde op 2 september: Dagverhaal I, nr. 21 (zitting 29 maart 1796) 163-64; Dagverhaal III, nr. 177 (zitting 2
september 1796) 62. Zie P.A.J. van den Berg, ‘Wie behoorde tot het “Bataafsche volk”? Opvattingen over Bataafs
burgerschap en politieke participatie in de eerste jaren van de Bataafse republiek’, Pro Memorie 7.2 (2005) 211-250,
aldaar 228-39.
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Zie over het debat over de scheiding van kerk en staat onder meer Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 112-39;
P. Noordeloos, De restitutie der kerken in den Franschen tijd (Nijmegen etc. 1937) 40-79; Van der Heijden, Dageraad,
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staatskas betaald en werden gereformeerde kerken met overheidsgeld onderhouden. Aan de
belastingen hiervoor moesten de aanhangers van andere denominaties evenredig bijdragen, terwijl
zij bovendien de volledige kosten voor hun eigen geloofsgenootschap moesten opbrengen. De
relevante bepalingen in de rechtenverklaringen hadden in deze ongelijke situatie in de praktijk geen
verandering gebracht. Hoewel ze het niet graag openlijk toegaven, bleken lang niet alle leden van de
eerste Nationale Vergadering warm te lopen voor een spoedige en volledige gelijkstelling op
financieel gebied.
De tegenstanders van de heersende situatie vonden niet alleen dat de overheidssteun aan de
gereformeerde kerk een situatie van burgerlijke ongelijkheid in stand hield, maar achtten deze op
een principiëler niveau ook strijdig met het beginsel van scheiding van kerk en staat, dat in 1795
zijn intrede had gedaan in het Nederlandse debat. ‘De wederkerige invloed van den godsdienst en
den staat op elkanderen, is […] in deeze dagen van verlichting geheel noodloos’. Dit schreef de
remonstrantse predikant Cornelis Rogge, die we eerder leerden kennen als geschiedschrijver, maar
die daarnaast kan worden beschouwd als de meest gezaghebbende contemporaine ideoloog van dit
beginsel: ‘Scheidt godsdienst en staatzucht van een, en geen van beiden zal heerschen – de vrijheid
zal alleen regeeren.’ 122
De openstelling van publieke ambten voor de leden van alle kerkgenootschappen had ervoor
gezorgd dat de in totaal 102 gereformeerde leden (68%) van de eerste Nationale Vergadering (van
wie ten minste vijf leden Waalse diensten bezochten) gezelschap hadden van 39 katholieken (26%),
5 doopsgezinden (3,3%), 2 lutheranen (1,3%) en een lid van een remonstrantse gemeente (0,7%). 123
Daartegenover stond precies één parlementslid dat zich nooit bij een kerkgenootschap lijkt te
hebben aangesloten. ‘Die ’t Onze Vader bidt en volgt de tien geboden / Heeft Luther, nóch Calvijn,

197-209; Johan Lok, ‘Over vrijheid, gelijkheid en… “godsdienst”. Kerk en staat in de Bataafse Revolutie’, in: Jan
van Heemst ed., ‘“… Aldaar is vrijheid”. Amsterdamse opstellen voor Ernst J. Beker, na zijn afscheid als hoogleraar aan de
theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam (Kampen 1985) 60-75; Christiaan Spek, ‘De staat van de kerk.
Predikantstraktementen en de scheiding van kerk en staat in de Bataafse Republiek’, Aanzet 22.1 (2001) 19-30.
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heerschappij van den godsdienst in eene vrije burgermaatschappij. Opgedragen aan de aanstaande nationaale conventie der
Nederlandsche Republiek, door een vriend van vrijheid, gelijkheid en godsdienst (Leiden 1795) 26-27 en 51. Zie ook idem
ed., Volledige verzameling van alle stukken, betreffende de afscheiding der kerk van den staat, door de Nationaale Vergadering,
representeerende het volk van Nederland (Leiden 1796); [Cornelius Rogge], ‘Over de noodzaaklijkheid, om de
predikanten der gereformeerde kerk niet langer uit ’s lands stads- of dorps-kassen te betaalen’, [Konijnenburg ed.],
De Republikein I, nr. 39 (1795) 327-34. Zie over Rogges activisme: E. de Berg, ‘Cornelis Rogge. Een remonstrantse
visie op de verhouding kerk en staat in de Republiek rond 1795’, in: C.E. Brons-Alberti e.a. ed., Kerkhistorische
Studiën (1996) 119-28; Lok, ‘vrijheid, gelijkheid en… “godsdienst”’, passim; Vuyk, Verdraagzame gemeente, 43-50 en
58-75.
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Zie ook Rosendaal, ‘Geloof en Revolutie’, 272-73.

143

nóch Menno zelfs van noden’. Deze dichtregels vloeiden ooit uit de pen van de Friese arts-publicist
Simon Stijl. 124
In de debatten rond het thema religie heeft de religieuze gezindheid van de parlementsleden
aantoonbaar een rol gespeeld bij de standpuntbepaling. De gereformeerden in de vergadering
moesten kiezen tussen het revolutionaire gelijkheidsideaal en de comfortabele voorrangspositie van
hun eigen denominatie. Voor velen bleek dit een duivels dilemma, waarvan de uitkomst van
persoon tot persoon en voor sommigen zelfs van zitting tot zitting anders uitpakte.
Vrijwel alle katholieken in de vergadering stemden daarentegen consequent voor de
onmiddellijke en onvoorwaardelijke gelijkstelling van alle religies en namen met overtuiging een
standpunt in dat in overeenstemming was met het belang van hun eigen geloofsgemeenschap. In
kwesties van religieuze aard vormde het katholieke ‘blok’ daarmee een stabiele factor waarmee de
leden voorafgaande aan een stemming rekening konden houden. Dat de parlementsleden zich
ervan bewust waren dat de religieuze overtuiging van hun collega’s moest worden beschouwd als een
factor van betekenis, blijkt onder meer uit de aantekeningen van Jan Bicker, die op een
presentielijst achter ieder lid van de vergadering nauwkeurig de religie noteerde. 125
Meer in het algemeen behoorden de katholieken in de Nationale Vergadering gemiddeld vaker
tot het kamp dat verdergaande hervormingen bepleitte en daartoe revolutionaire actie
gerechtvaardigd achtte. Deze revolutionaire katholieken werden door een meerderheid van de
vergadering met argusogen gevolgd, omdat een herhaling van de revolutionaire wantoestanden in
Frankrijk wel het laatste was waarop men zat te wachten. Wanneer door de hele vergadering moest
worden gestemd voor het voorzitterschap van de vergadering, waren de katholieken weinig populair.
Dit lijkt echter minder te maken hebben gehad met hun geloofsovertuiging dan met hun
radicaliteit; gereformeerde leden van de vergadering met een vergelijkbare instelling, zoals Bosch of
Vonk, werden net zo goed gepasseerd als de katholieke voormannen.
Wanneer het aankwam op zichtbaarheid in de vergadering, moesten de niet-gereformeerden
enigszins wennen aan hun nieuwe rol: katholieke parlementariërs kwamen de namen van hun
geloofsgenoten gemiddeld ruim een derde minder vaak in het Dagverhaal tegen dan de namen van
hun gereformeerde collega’s. 126 Katholieken die zich wel veel roerden waren Adriaan Ploos van
Amstel, Johan Krieger, Johan Brands en Michaël Witbols. 127 De Brabantse patriot Jan van Hooff
124
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was met afstand de actiefste katholiek in de vergadering. 128 Net als zijn geloofsgenoten streed hij

voor de de scheiding van kerk en staat, maar hij deed dit door zich als geen ander te profileren als
een volksvertegenwoordiger die los van alle religieuze groeperingen stond: ‘Een representant, wil hij
[…] zijn plicht betrachten, erkent niets als den mensch; het moet hem onverschillig zijn, of hunne
medeburgers gedoopt of besneden [zijn] – of zij Allah dan Jehova roepen.’ 129
De acht dissenters in de vergadering, onder wie de remonstrant Taco Schonegevel en de
doopsgezinden Ten Cate, Hulshoff en Modderman, roerden zich in de Nationale Vergadering nog
minder dan de katholieken. 130 Atypisch in dit opzicht was Pieter Vreede, die het grootste deel van
zijn leven lid was geweest van de doopsgezinde kerk, voordat hij zich in het katholieke Tilburg
waarschijnlijk uit pragmatische overwegingen bij de gereformeerde gemeente had ingeschreven.131
In de Nationale Vergadering toonde Vreede zich niet alleen een van de felste voorstanders van de
scheiding van kerk en staat, maar bemoeide hij zich net als Van Hooff met vrijwel ieder
onderwerp. 132

Onderlinge verbondenheid
De laatste variabele die hier in overweging zal worden genomen is de onderlinge verbondenheid van
de parlementsleden vóór 1 maart 1796: in hoeverre kenden de leden van de eerste Nationale
Vergadering elkaar voordat ze zitting namen, en in hoeverre is dit van invloed geweest op de positie
die zij in de vergadering innamen? Deze variabele hangt sterk samen met het hierboven reeds
besprokene, en vormt hiervan in zekere zin de som. De leden van de eerste Nationale Vergadering
kenden elkaar uit hun studietijd, uit het lokale en provinciale openbare bestuur waarvan ze tot 1787
deel hadden uitgemaakt, uit de revolutionaire patriottenbeweging, uit de ballingengemeenschap, uit
het al dan niet politiek georiënteerde genootschapsleven en uiteindelijk ook uit de provisionele
revolutionaire vergaderingen die sinds 1795 waren opgericht; deze aspecten zijn hier reeds aan de
orde gesteld. Daarnaast was zeker onder de leden uit meer traditionele regentengeslachten sprake
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van vriendschappelijke betrekkingen en onderlinge verwantschappen die vaak al generaties lang
bestonden.
Deze verbanden tonen een netwerk dat alle provinciale en overige tegenstellingen overstijgt. Laat
ons ter illustratie één tamelijk willekeurig gekozen spoor volgen. De Amsterdammer Rutger Jan
Schimmelpenninck stond reeds vóór 1795 op voet van correspondentie met de geboren Fries Johan
Valckenaer, die eveneens vriendschappelijke contacten onderhield met Jacob Hahn, zoals we reeds
zagen, maar ook met onder meer Jan Smissaert, Willem Lestevenon en Pieter Vreede. Bij de
omwenteling van 1787 was de Leidenaar Vreede het land uitgevlucht met zijn Amsterdamse zwager
Hendrik van Castrop en hadden beiden zich zoals gezegd gevestigd in het Vlaamse Lier, waar zij ook
Johan van Leeuwen troffen. 133 De Tielse patriot Van Leeuwen was de neef van de Amsterdammer
Johan Farret, die in de patriottentijd deel had uitgemaakt van het revolutionaire Amsterdamse
stadsbestuur, net als zijn stadgenoot Jan Bernd Bicker. 134
Bicker verbleef zoals we ook reeds zagen in Brusselse en Franse ballingschap, waar hij in het
gezelschap verkeerde van onder meer mede-Amsterdammers Geelvinck en Van Hoorn, maar ook in
dat van Valckenaer, Jan van Haersolte en Bernard Blok. 135 Als balling ontmoette Bicker meerdere
malen de in Zeeland geboren Rotterdammer Pieter Paulus, die hij nog kende uit de
patriottenbeweging. 136 Paulus was bevriend met Pieter van de Kasteele, Willem Teding van
Berkhout en diens buurman Lambert van Eck, die ook Paulus’ zwager was. Van Eck, die verder
onder meer vriendschappelijke banden onderhield met Jan Jacob Cau, Hugo Gevers en Coert van
Beyma, had Gerrit Vatebender aangesteld als gouverneur van zijn zoontje. 137 Vatebender was in de
eerste helft van de jaren negentig lid geweest van het Goudse genootschap Goudsbloemen, waarvan
in die periode ook zijn stadgenoot Jan Couperus deel uitmaakte. Couperus, een Hollandse literator
met Friese wortels, die in Leiden rechten had gestudeerd met de Zeeuw François Breekpot en met
Jacob Hahn, was in dezelfde periode tevens verbonden aan Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen,
waarvan ook onder meer Bosch, Van Hamelsveld en Kantelaar actieve leden waren. 138
Jacob Kantelaar was in 1792 van Amsterdam naar Kampen verhuisd, waar hij in 1794 onderdak
bood aan Nicolaas van Staphorst toen deze Amsterdam had moeten ontvluchten. 139 In Kampen
verkeerde Kantelaar ook in het gezelschap van Jacob de Mist en van de gevluchte Elburgse
133
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stadssecretaris Herman Vitringa.
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Deze Vitringa had tijdens zijn studietijd ongetwijfeld

kennisgemaakt met Tonco Modderman en Augustijn Besier, met wie hij gelijktijdig in Groningen
rechten studeerde. 141 Besier was een telg uit een Deventer regentengeslacht, dat nauwe banden
onderhield met de families van de eveneens verkozen Gerhard Dumbar en Gerrit Jordens, van wie
zoals we zagen alleen de laatste in de vergadering zitting nam. Besier, Dumbar en Jordens maakten
in de vroege jaren tachtig allen deel uit van het intellectuele netwerk rondom de Deventerse
geleerde Simon de Vries, waartoe ook de jonge Rutger Jan Schimmelpenninck had behoord.
Veruit de meeste parlementsleden kunnen zonder veel moeite op vergelijkbare wijze met elkaar
worden verbonden, maar over de ideologische positie die zij in de Nationale Vergadering zouden
innemen zegt dit weinig. Veel van de vragen waarop de leden van de eerste Nationale Vergadering
een antwoord moesten formuleren, waren vóór 1795 nauwelijks aan de orde geweest. Toen allen
gedwongen

werden

zich

over

alles

een

mening

te

vormen,

bleek
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volksvertegenwoordiger in het verleden verbintenissen te zijn aangegaan met collega-parlementariërs
die nu geheel aan elkaar tegenovergestelde meningen waren toegedaan. Het innemen van welk
standpunt dan ook zou dus door sommigen worden geïnterpreteerd als het bevestigen, en door
anderen als het verbreken van een vriendschap, verwantschap of politiek bondgenootschap. Dit
maakte het onmogelijk alle eerder aangegane relaties in stand te houden.
Daar de parlementsleden de voormalige politieke vrienden van wie zij afstand namen of met wie
ze zelfs geheel braken niettemin iedere dag in en buiten de vergadering zouden blijven tegenkomen,
lag het voor de hand dat ieder zich in de eerste plaats vastklampte aan zijn idealen. Wie zichzelf
ervan wist te overtuigen dat hij geen andere keuze had dan het volgen van zijn eigen geweten, kon al
zijn collega’s ten minste recht in de ogen blijven kijken, hoe impopulair hij zich met zijn
standpunten soms ook maakte.
De meeste hier behandelde factoren blijken minder van invloed te zijn geweest op deze
meningsvorming dan de ogenblikkelijke omstandigheden en het verloop van het politieke proces in
die jaren. Leeftijd, beroep, revolutionaire ervaring, genootschappelijkheid en onderlinge
verbondenheid hebben niet of nauwelijks voorspellende waarde. De factoren die wel van betekenis
zijn geweest, waren dat in de eerste plaats in de debatten die hiermee direct te maken hadden: de
religieuze overtuiging van de parlementsleden was van belang in het debat over de scheiding van
kerk en staat, terwijl de provinciale afkomst van de volksvertegenwoordigers een stempel heeft
gedrukt op het debat over de eenheidsstaat.
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Zoals we in hoofdstuk vijf nog zullen zien, lijken de tegenstellingen gereformeerd – niet
gereformeerd en Hollands – niet Hollands ook een rol te hebben gespeeld bij het ontstaan van de
twee partijen in de Nationale Vergadering, die gedeeltelijk overeenkwamen met de tegengestelde
kampen in de debatten over het religievraagstuk en het vraagstuk van de staatsinrichting. Het al dan
niet gevolgd hebben van een juridische opleiding en het al dan niet bekleed hebben van een
bestuursfunctie in de oude Republiek lijken voorts van enige invloed te zijn geweest bij de
standpuntbepaling in de kwesties waarover de Republikeinse en de Moderate partij het meest
fundamenteel van mening kwamen te verschillen: de mate van radicaliteit die in de revolutie
geoorloofd was en de mate van volksinvloed die in de grondwet moest worden vastgelegd.
Bepaalde keuzes bleken zo goed als uitgesloten: zo sloot slechts één katholiek zich aan bij de
Moderate partij en telde de Republikeinse partij geen oud-regenten, noch leden uit Overijssel of
Groningen. Andersom voelden vrijwel alle katholieke Hollandse homines novi zonder academische
opleiding zich aangetrokken tot de Republikeinse partij en waren er nauwelijks gereformeerde
Overijsselse en Amsterdamse oud-regenten met een juridische achtergrond die zich niet aansloten
bij de Moderaten. Buiten deze specifieke groepen is sprake van een minder duidelijk patroon en
kwam het veel vaker voor dat volksvertegenwoordigers zich profileerden als aanhangers van een van
de twee partijen, terwijl collega’s met een in alle opzichten vergelijkbare achtergrond zich in de
vergadering onafhankelijk opstelden of in een enkel geval zelfs tot de andere partij behoorden.

Een begin en een einde
Pieter Paulus had zeker een punt toen hij zijn aanstaande collega’s kenschetste als mannen van
‘kunde en braafheid’, maar hun competentie had een belangrijke keerzijde. 142 Juist omdat even
kundige als koppige parlementariërs elkaar gedurende zestien maanden op opmerkelijk hoog niveau
weerwerk zouden blijven bieden, kwam de politieke besluitvaardigheid die de Bataafse Republiek
volgens velen nodig had in het gedrang. De vraag dringt zich op hoe hierover zou zijn geoordeeld
door Paulus, wiens ideologisch leiderschap door de overige parlementsleden alom werd erkend. 143
Vormden de parlementaire debatten in de eerste Nationale Vergadering voor hem de perfecte
belichaming van de ‘woelige toneelen’ waarnaar hij in stadhouderlijke tijden had verlangd, of had
hij er zich toch iets anders van voorgesteld? De vraag stellen is hem in dit geval onbeantwoord laten.
De man die er aan de vooravond van het eerste parlement van Nederland als geen ander toe in staat
142
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mocht worden geacht een groep bevlogen individualisten om te smeden tot met één mond
sprekende vertolkers van de algemene wil, zou er weldra niet meer zijn om dit te bewerkstelligen.
Pieter Paulus was er nog wel bij tijdens de eerste zitting van het eerste parlement van Nederland,
waar hij de eerste was die sprak. Even daarvoor had een delegatie van leden van de Staten-Generaal
de namen van alle in Den Haag aanwezige verkozenen afgeroepen in de volgorde waarin zij zich
eerder aan de Commissie voor Geloofsbrieven hadden gepresenteerd. Zij waren één voor één
binnengeleid, waarna ze een nummer hadden getrokken dat correspondeerde met een zitplaats.
Allen hadden ze vervolgens de door het Reglement voorgeschreven verklaring afgelegd. Toen de
leden hun plaatsen hadden ingenomen, had het Gelderse Statenlid Gerrit van Zuylen van Nievelt
namens de Staten-Generaal een zwanenzang uitgesproken. 144 Hierop volgde de eerste collectieve
daad van de verkozen burgers: met slechts één tegenstem verkozen ze Paulus tot hun voorzitter. Op
een informele bijeenkomst was hiertoe een dag eerder reeds besloten. 145
Nadat hem een driekleurige sjerp was omgehangen, nam Paulus plaats in de voorzitterszetel die
was neergezet op een verhoging aan de lange raamkant van de zaal. 146 Wanneer hij vanuit deze zetel
de zaal inkeek, had de kersverse voorzitter uitzicht op een u-vorm van vier achter elkaar geplaatste
en in hoogte oplopende rijen banken. In de onderste drie rijen zaten nu 89 parlementsleden. 147 De
overige 36 verkozenen zouden in de eerstvolgende dagen en zelfs weken hun opwachting maken.148
Tegen het eind van de maand zouden ook de gewone parlementsleden kunnen beschikken over een
‘distinctief teken’ waarmee ze zich als volksvertegenwoordigers konden onderscheiden: het ging om
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een zwarte sjerp met daarop in gouden geborduurde letters het woord ‘representant’ en een roodwit-blauwe strik met gouden franjes. 149
De bovenste rij was bestemd voor de plaatsvervangers, die de zittingen hier desgewenst konden
bijwonen wanneer zij zelf niet in actie hoefden te komen. 150 Paulus had zelf de beschikking over een
ruim bureau, en links en rechts van hem op de verhoging verrezen kleinere schrijftafels. 151 Aan
weerszijden van hem stonden twee stoelen, nu nog onbezet; later die dag zouden deze op Paulus’
verzoek worden ingenomen door zijn collega’s Van de Kasteele, De Sitter, Van Marle en
Valckenaer. Zij zouden voorlopig dienst doen als secretarissen. 152 Rechts van de rechter schrijftafel
stond een katheder, waarachter de leden zouden plaatsnemen wanneer ze de vergadering voor
langere tijd wilden toespreken. 153
Speciaal voor de buitenlandse gezanten waren twee loges ingericht, die zich recht tegenover
Paulus bevonden. In deze loges, die samen plaats boden aan acht mannen en acht vrouwen,
woonden de Franse, Deense, Portugese en Amerikaanse gezanten en hun gevolg de eerste zitting bij.
Aan dezelfde kant bood nog een loge plaats aan speciale gasten, zoals leden van de uitvoerende
macht en van de municipaliteit van Den Haag. 154 Aan de twee korte zijdes van de zaal waren
publieke tribunes ingericht, die openbaar toegankelijk waren voor zowel burgers als burgeressen. Op
deze eerste dag waren de tribunes afgeladen. Een klein, afgesloten deel van de tribune links van
Paulus was ingericht voor journalisten. Op de onderste van de drie rijen hadden daar de schrijvers
van het Dagverhaal hun vaste plek. 155
Uit hun eerste verslaglegging weten we dat Pieter Paulus in de namiddag van dinsdag 1 maart
1796 de in vergadering bijeengekomen burgers uitriep tot representatief lichaam van het volk van
Nederland. De Nationale Vergadering was hiermee formeel opgericht. Zowel in de vergaderzaal als
op het Binnenhof, waar zich een menigte van duizenden had verzameld, werd deze verklaring met
groot gejuich verwelkomd. 156 Nadat de rust was wedergekeerd ving Paulus de zitting aan met een
openingstoespraak.
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Afbeelding 2: Nauwkeurige afbeelding van de Nationale Vergadering in Den Haag,
gravure van George Kockers, Middelburg 1797
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Hij benadrukte hierin dat alle gewesten uiteindelijk hadden ingestemd met de oprichting van de
Nationale Vergadering, en concludeerde hieruit – tot ontevredenheid van de federalisten 157 – dat
allen nu inzagen hoeveel schade was geleden door de trage besluitvorming die inherent was geweest
aan de bondgenootschappelijke structuur van de Republiek. 158
Zeker in tijden van oorlog, benadrukte Paulus, moest het land beschikken over een opperbestuur
dat besluitvaardig kon handelen. Het was daarom van het grootste belang dat juist nu, terwijl het
land verwikkeld was in een verwoestende oorlog met Engeland, de Nationale Vergadering het
voortouw kon nemen in het streven spoedig een gunstige vrede te sluiten. Nog belangrijker was dat
de Nationale Vergadering de Bataafse bevolking haar eerste grondwet zou geven. Aan het eind van
zijn toespraak deed Paulus een beroep op Gods steun, en stelde hij daar namens alle leden van de
vergadering tegenover dat ze nog eerder op hun posten zouden sterven dan dat ze zouden ophouden
zich in te zetten voor het behoud van het vaderland. 159
Deze laatste woorden werden met respect en instemming ontvangen. 160 Later zouden ze nog vaak
in herinnering worden gebracht wanneer leden van de vergadering elkaar verweten de ware
belangen van het vaderland uit het oog te zijn verloren. 161 Pieter Paulus zelf bleef dergelijke
verwijten bespaard. In zijn openingstoespraak had hij er al op gewezen dat de inspanningen van
ruim een jaar revolutie hem lichamelijk hadden verzwakt. 162 Waar andere leden van de eerste
Nationale Vergadering hun tijdelijke voorzitterschap later eveneens zouden inluiden met de
boodschap dat hun schouders eigenlijk te zwak waren om deze zware last te kunnen dragen, lijkt het
juist uit de mond van de volksvertegenwoordiger die werd geacht in dit opzicht de sterkste
schouders te hebben meer te zijn geweest dan valse bescheidenheid. Drie dagen na de
openingszitting moest Pieter Paulus wegens ziekte verstek laten gaan. Weer twee weken later
bereikte de vergadering het trieste bericht dat hij was overleden. De doodsoorzaak was een
longontsteking die hij volgens tijdgenoten had opgelopen toen hij na afloop van de eerste zitting
onder grote publieke belangstelling door de voltallige vergadering naar zijn woning was begeleid. 163
De dood van Paulus had de Nationale Vergadering beroofd van een van haar belangrijkste
ideologen, maar niet van zijn ideeën. Geen enkel politiek geschrift werd tijdens de zittingen van de
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vergadering vaker aangehaald dan zijn Verhandeling over de vrage: in welken zin kunnen de menschen
gezegd worden gelyk te zyn? 164 Paulus beschikte in de vergadering over welbespraakte politieke
geestverwanten, bij wie zijn intellectuele nalatenschap in goede handen was. Met de dood van
Paulus had de vergadering echter ook een bindend politicus verloren, die in dit opzicht niet in staat
bleek over zijn graf heen te regeren.
Op 21 april 1796 verzocht het parlementslid Hendrik van Hoorn de vergadering toe te mogen
spreken over de verkiezing van een vervangend lid van het uitvoerende Comité tot de Zaken van de
Marine, dat in 1795 op initiatief van Paulus tot stand was gekomen. Van Hoorn beriep zich in zijn
toespraak
‘op de nagedagtenis van den groten man Pieter Paulus, wiens verdiensten wij hebben bewondert,
en nog eeren. Hij die zo kundig was, had ook de bevoegtheid, om over kunde van anderen te
kunnen oordelen. […] Hij heeft ons nagelaten een getuigenis van den burger Bisdom, een
getuignis zo eenvoudig, zo duidelijk, zo onopgeciert dat het naar mijn inzien honende voor zijne
nagedagtenis zoude weezen, wanneer wij daar geen prijs opstelde of in aanmerking namen.’ 165

De ‘burger Bisdom’ was Dirk Rudolf Wijckerheld Bisdom. In de jaren tachtig had Paulus deze
regent opgevolgd als advocaat-fiscaal van de admiraliteit van de Maze, en hij had zich bij leven
meerdere malen positief uitgelaten over de staat waarin hij de zaken toen had aangetroffen. Van
Hoorn legde dit nu uit als een aanbeveling voor Bisdom. Het probleem was dat dezelfde Bisdom
tijdens de restauratie het ambt van raadsheer had bekleed, en dat zijn reputatie in de huidige
politieke constellatie daardoor besmet was. 166 Pikanter was nog dat Bisdom had behoord tot het
selecte gezelschap van negen leden dat was verkozen in de Nationale Vergadering, maar na
herhaalde verzoeken was blijven weigeren om zitting te nemen. Volgens een behoorlijk deel van
de vergadering kwamen zij om die reden niet meer in aanmerking voor wat voor
overheidsfunctie dan ook. 167 Het feit dat Bisdom nu desondanks was voorgedragen als lid van de
uitvoerende macht van de Bataafse Republiek gaf aanleiding tot een van de bitterste
meningsverschillen uit de beginmaanden van de Nationale Vergadering. 168
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Nauwelijks meer dan een maand nadat de vergadering haar onbetwiste leider op tragische
wijze was kwijtgeraakt, schroomde Van Hoorn niet de dood van Paulus in te zetten als onderdeel
van zijn retorische strategie om Bisdom benoemd te krijgen. Zijn woorden geven in een
notendop weer hoe ver de leden van de eerste Nationale Vergadering bereid bleken te gaan om
hun particuliere opinies en idealen tot uiting te zien komen in algemeen geldende besluiten. Het
eerste parlement van Nederland was snel verworden tot een strijdperk waarin woorden de
wapens waren, en geen strijdmiddel werd geschuwd.
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HOOFDSTUK IV

Werking

Toen op vrijdag laatstleden de presidiale hamerslag […] het laatste decreet concludeerde, vloog
de hamer van den steel. Gelukkig dat er niemand voor het bureau stond, dat anderszins nogal
de gewoonte is onder de leden!
– De politieke blixem 1

N

a een lange termijn van twintig dagen legde Pieter Leonard van de Kasteele zijn
voorzitterschap van de Nationale Vergadering op 2 april 1796 neer. 2 Van de Kasteele
had eerst Pieter Paulus ad interim vervangen, en na het verstrijken van Paulus’

voorzitterschap was hij unaniem herkozen voor een reguliere termijn van twee weken. Nu was de
gerespecteerde Haarlemmer niet meer herkiesbaar, en had de vergadering de Groninger Albert de
Sitter gekozen om hem op te volgen. Van de Kasteele legde zijn presidium neer met een korte
toespraak, waarin hij refereerde aan het enorme verlies dat het landsbestuur had geleden met het
overlijden van Paulus, in wie hij zelf een dierbare vriend had verloren. Tegelijkertijd wilde hij ook
vooruitkijken. In dat verband toonde hij zich verheugd dat onder zijn voorzitterschap een aantal
belangrijke stappen waren gezet, waardoor de werkzaamheden van de vergadering voortaan ‘eenen
meer geregelden gang’ zouden kunnen nemen. Hij sprak de hoop uit dat dit de beraadslagingen
over belangrijke onderwerpen zou vergemakkelijken.
De stappen waarop Van de Kasteele doelde waren het benoemen van vaste parlementaire
commissies en secretarissen en het opstellen van hun instructies, maar vooral ook het aannemen
van het ‘vereischte reglement’. 3 De Nationale Vergadering was weliswaar geconstitueerd op grond

van het Reglement dat op 30 december 1795 door de Staten-Generaal was goedgekeurd, maar in dit
document was weinig vastgelegd over de interne organisatie van het parlement. De opstellers van
het Reglement hadden bepaald dat de parlementsleden zichzelf een reglement van orde moesten
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geven, waartoe voorzitter Paulus op de eerste zittingsdag direct een commissie had benoemd. 4 De
commissie telde aanvankelijk acht leden, om twee dagen later te worden aangevuld tot twaalf. Jan
Bernd Bicker, net als Van de Kasteele een oude vriend van Paulus, werd voorzitter van de
commissie, die voor twee derde uit Hollanders bestond en verder uit Groningen, Overijssel,
Gelderland en Brabant elk één parlementslid telde. 5 Op 11 maart presenteerde deze commissie een
conceptreglement, dat na een plenaire revisie op Goede Vrijdag 25 maart door de vergadering werd
aangenomen, om op de dinsdag na Pasen in te gaan.6
Waar het Reglement van 30 december 1795 de taken en bevoegdheden van de Nationale
Vergadering had bepaald, was het Reglement van orde bedoeld om haar werkwijze vast te leggen. In de
parlementaire arbeid van alledag zou blijken dat de interne organisatie met de vaststelling van dit
beknopte document in veel opzichten nog niet op een bevredigende manier was geregeld. De
tweede Nationale Vergadering en de Constituerende Vergadering zouden daarom later nieuwe
reglementen van orde aannemen. 7 Een systematische bestudering van het Dagverhaal maakt
duidelijk dat deze vernieuwde ordereglementen de weerslag vormen van een leerproces dat zich in
de praktijk van de eerste Nationale Vergadering had voltrokken.
Het uitgangspunt voor dit hoofdstuk over de werking van het parlement vormt daarom die
praktijk, zoals deze was geconstitueerd door het Reglement en het Reglement van orde, maar ook zoals
deze in 1796 en 1797 vorm kreeg op onderdelen waarin door deze documenten niet (toereikend)
was voorzien. Bijzondere aandacht gaat daarbij steeds uit naar de vraag in welke mate en op welke
manier de leden van de Nationale Vergadering zich baseerden op bestaande structuren en tradities.
In de volgende paragraaf zal deze vraag nader worden ingeleid.
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De Nationale Vergadering en haar voorgangers

De Provisionele Representanten van het Volk
Ook in de negentien zittingsdagen die tot de invoering van het Reglement van orde verstreken
moesten de zittingen van de Nationale Vergadering verlopen volgens een bepaalde regelmaat. Het
was voorzitter Paulus die met de stilzwijgende instemming van de vergadering deze voorlopige orde
vaststelde. Hij had vanaf eind januari 1795 hetzelfde gedaan in de vergadering van Provisionele
Representanten van het Volk van Holland, waar hij op aandringen van zijn collega’s de eerste drie
termijnen van twee weken als voorzitter was aangebleven, zodat hij ruimschoots de gelegenheid had
gekregen om die vergadering naar eigen inzicht in te richten. 8
Dat Paulus daar uitstekend in geslaagd was, klonk door in het rapport van een commissie die
half mei 1795 opdracht had gekregen een ordereglement voor de Hollandse Vergadering te
ontwerpen. 9 Volgens het op 29 juli 1795 verschenen rapport waren de commissieleden ervan
overtuigd geweest ‘dat verre de meeste articulen, welke ingredienten van zulk een Reglement zouden
behoren te zijn, reeds dadelijk bij deeze vergadering in trein gebragt zijn, en stiptelijk geöbserveerd
worden’. 10 De commissie, die er op dat moment nog vanuit ging dat er binnen enkele maanden een
Nationale Vergadering zou komen en dat dit zou betekenen, zoals de Hollanders wilden, dat alle
provinciale vergaderingen (inclusief hun eigen) zouden worden opgeheven, gaf te kennen ernstige
bedenkingen te hebben gehad bij de opdracht die haar was gevraagd uit te voeren.
De Provisionele Representanten van het Volk van Holland zouden volgens de commissie een
verkeerd signaal afgeven door nu een reglement van orde aan te nemen, omdat het dan zou zijn ‘als
of men zich een bestendige duurzaamheid wilde toeschrijven’, terwijl het tegenovergestelde het geval
was. Het was vrijwel zeker commissievoorzitter Pieter van de Kasteele die verklaarde dat de
gecommitteerden het onder deze omstandigheden ‘ten eenenmaal ongeraaden’ hadden geacht een
reglement van orde voor te dragen en dat zij daarom niet aan hun opdracht hadden voldaan. De
Hollandse Vergadering nam met deze verklaring genoegen. 11

8

Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de provisioneele repræsentanten van het volk van Holland […] (4 delen,
Den Haag 1795-96) I, 31 januari 1795, 1; 9 februari 1795, 7; 23 februari 1795, 13.
9
NA, Archief Provisionele Representanten, 1795-1796, inv. nr. 18, decreten, 350-51.
10
NA, Archief Provisionele Representanten, 1795-1796, inv. nr. 23, decreten, 636-43, aldaar 637.
11
NA, Archief Provisionele Representanten, inv. nr. 23, 636-37 en 643.
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Omdat zij desondanks niet de indruk had willen wekken haar plicht te hebben verzaakt, had de
commissie wel een lijst opgesteld met Algemeene poincten van consideratiën die haars inziens in een
toekomstig reglement van orde zouden kunnen worden opgenomen. 12 Daar we voor de Provisionele
Representanten van het Volk van Holland niet kunnen beschikken over handelingen die
vergelijkbaar zijn met het Dagverhaal van de Nationale Vergadering – van de zittingen van de
Hollandse Vergadering bestaan wel Dagbladen, maar deze hebben veeleer het karakter van de veel
beknoptere resolutieboeken die verschenen ten tijde van de oude Republiek 13 – vormen deze
Algemeene poincten een belangrijke bron van kennis over de werking van deze vergadering.
Problematisch is daarbij wel dat, hoewel we mogen aannemen dat de commissie zich grotendeels
had toegelegd op het schriftelijk vastleggen van de op dat moment geldende praktijk zoals die door
Paulus was geïntroduceerd, het niet valt uit te sluiten dat zij ook elementen in overweging gaf die op
dat moment (nog) niet tot de orde van de vergadering behoorden.
In ieder geval blijkt bij beschouwing van de Algemeene poincten, waarop ik hier om herhaling te
voorkomen verder niet zal ingaan, dat een deel van de parlementaire gebruiken en terminologie die
in dit hoofdstuk in verband zullen worden gebracht met de Nationale Vergadering feitelijk reeds in
1795 zijn ontwikkeld door de Hollandse Vergadering. De orde van het eerste Nederlandse
parlement werd op 1 maart 1796 niet uit het niets gecreëerd, maar was gebaseerd op een reeks
procedurele handelingen die in de loop van de voorgaande maanden min of meer waren ingesleten
in de provisionele gewestelijke vergaderingen, als ze niet reeds hadden bestaan in de vergaderingen
van de oude Republiek. Het concept-reglement van orde van de Commissie Bicker was
hoofdzakelijk een codificatie van de voorlopig ingevoerde praktijk die onder aanvoering van Paulus
en Van de Kasteele aan de Hollandse Vergadering was ontleend, mogelijk aangevuld met enkele
elementen uit de vergaderpraktijken van de overige gewesten, die waarschijnlijk sterk op de
Hollandse leken. 14
Het feit dat kon worden teruggegrepen op parlementaire procedures die reeds in de gewestelijke
vergaderingen vorm hadden gekregen, betekent zeker niet dat de interne organisatie van de
Nationale Vergadering vanaf dag één vastlag en daarna niet meer aan veranderingen onderhevig
was. De Nationale Vergadering bestond voor bijna twee derde uit leden die geen deel hadden
uitgemaakt van een van de gewestelijke vergaderingen en die soms heel andere ideeën hadden over
hoe een parlement diende te functioneren. De Nationale Vergadering verschilde daarbij wezenlijk

12

NA, Archief Provisionele Representanten, inv. nr. 23, 638-43: ‘Algemeene poincten van consideratiën, tot een
Reglement van order voor de Vergadering’.
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Zie noot 8 hierboven.
14
De commissieleden Willem Queysen en Bernard Hoffman hadden eerder in respectievelijk de Overijsselse en de
Groningse provinciale vergaderingen zitting gehad.
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van haar provinciale voorgangers: zij had andere taken en bevoegdheden; zij telde meer leden in
absolute zin en vermoedelijk ook relatief meer sterke persoonlijkheden die niet slechts als stemvee
aan de zittingen deelnamen; zij trok direct veel meer de aandacht dan de gewestelijke vergaderingen,
en al haar acties waren in detail terug te lezen in het Dagverhaal. Al deze factoren brachten een
nieuwe situatie tot stand, die tot gevolg had dat regels en conventies die in de Hollandse
Vergadering kennelijk goed hadden gefunctioneerd, in de Nationale Vergadering opnieuw ter
discussie konden worden gesteld. De parlementsleden handelden daarbij lang niet altijd in
overeenstemming met het Reglement van orde, dat eerder werd beschouwd als een richtlijn dan als
een in beton gegoten wet. 15

De Staten-Generaal
Op de eerste zittingsdag benoemde voorzitter Paulus een commissie van zes parlementsleden die in
de vergaderzaal van de Staten-Generaal moest gaan kijken of die vergadering zichzelf echt had
opgeheven; bij terugkomst berichtte deze commissie ‘dat zij de vergadering dier Staaten reeds
daadlijk gescheiden had gevonden’. 16 Hiermee was een einde gekomen aan een alleszins uniek
instituut dat ruim twee eeuwen onafgebroken had bestaan. 17 In de praktijk was de breuk echter niet
in alle opzichten even scherp. Dezelfde commissie die het verscheiden van de Staten-Generaal aan
haar opvolger had medegedeeld – onder leiding van Johan Arend de Vos van Steenwijk – werd nog
tijdens de eerste zitting door Paulus opgedragen antwoord te geven op de vragen hoe het ambtelijke
personeel van de vergadering zou moeten worden georganiseerd, en in hoeverre zij de ambtenaren
van de nu voormalige Staten-Generaal kon overnemen. 18
Een dag later stelde de Commissie De Vos van Steenwijk direct voor de agent van de StatenGeneraal in zijn functie te handhaven. De agent onderhield onder het vorige bewind de contacten
met de in Den Haag aanwezige buitenlandse diplomaten, en moest er nu voor zorgen dat deze
contacten onder het nieuwe bestuur geconsolideerd werden. 19 Hieronymus Slicher was in de
patriottentijd ook al agent geweest, maar in 1788 was hij wegens patriotse sympathieën uit zijn ambt
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Vergelijk Denis-Farge, Procédure des délibérations, passim.
Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 8.
17
De Staten-Generaal werden permanent in 1593. Zie H. Smitskamp, ‘Van lotwissel en menigerlei geval (15551593)’, in: Fockema Andreae en Hardenberg ed., 500 jaren Staten-Generaal, 28-63, aldaar 63.
18
De commissie bestond verder uit Van Hooff, Van Marle, Schimmelpenninck, Valckenaer en Wildrik: Dagverhaal
I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 8.
19
Dagverhaal I, nr. 2 (zitting 2 maart 1796) 14. Zie ook L. De Gou, Ontwerp, I, ix-xlix, aldaar xii; W.R. Hugenholtz
en H. Boels, ‘De griffie van de Staten-Generaal en van de Nationale Vergadering, 1780-1798’, TvG 90 (1977) 391422, aldaar 411.
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ontzet. Na de Bataafse omwenteling was Slicher opnieuw aangesteld. Zijn handhaving als agent
stuitte niet op noemenswaardig verzet. 20
De vergadering stemde eveneens in met het advies van de commissie om de voormalige griffie
van de Staten-Generaal vooralsnog te continueren en onder toezicht te stellen van de vier
provisionele representant-secretarissen. Op 31 maart werden in hun plaats twee ambtenaren
aangesteld: Daniël van Laer was in 1795 al als commies van de Staten-Generaal aangesteld, en
Cornelis Bijleveld was eerder raadsheer bij het Hof van Holland.

21

Tot de zware

verantwoordelijkheden van de secretarissen behoorden, naast het toezicht op de griffie, het
voorlezen van de ingebrachte stukken en het optekenen van de besluiten. Tevens moesten zij ervoor
zorgen dat de besluiten en zonodig andere stukken door de Staatsdrukkerij werden gedrukt en dat
eventueel uit besluiten voortvloeiende missiven gereed werden gemaakt voor verzending. Daarbij
dienden zij de notulen die ze tijdens de zittingen maakten aan het begin van de volgende zitting ter
goedkeuring aan de vergadering voor te leggen. 22
Op 10 maart kwam de Commissie De Vos van Steenwijk met haar plan. Zij stelde voor de griffie
voortaan Nationale Kanselarij te noemen – in de praktijk zouden de benamingen kanselarij en
griffie door elkaar gebruikt blijven worden 23 – maar verder werd haar plan gekenmerkt door een
grote mate van continuïteit met de Staten-Generaal, zowel wat betreft functies als qua personeel.
Het feit dat sommige ambtenaren van de Staten-Generaal bekendstonden als overtuigde orangisten
weerhield de commissie er niet van ze toch warm aan te bevelen bij de overige leden van de
vergadering.
De functie van griffier kwam te vervallen door de aanstelling van de secretarissen, die aan het
hoofd van de griffie werden gesteld. De hoogste functionaris die bleef bestaan was daarmee de
commies, die in de dagelijkse praktijk van de Staten-Generaal het toezicht op de griffie veelal voor
zijn rekening had genomen, omdat de griffier zich in de loop der jaren meer met politieke dan met
ambtelijke zaken was gaan bezighouden. 24 De commissie adviseerde de oranjegezinde voormalige
eerste expediërende klerk Philip Tinne te promoveren tot commies, omdat hij bijna vijftig jaar
ervaring had in de griffie en zich ‘zeer verdienstelijk’ gemaakt had. 25
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Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 401 en 409.
Ibidem, 408 en 411; Dagverhaal I, nr. 23 (zitting 31 maart 1797) 180-81.
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‘Instructie voor de secretarissen der Nationaale Vergadering’, in: Dagverhaal I, nr. 20 (zitting 23 maart 1796) 15354.
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Zie hiervoor bijvoorbeeld de ‘bladwijzer op de decreeten’, de alfabetische index bij de Decreeten.
24
Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 411. Zie over de ambten van griffier en commies ten tijde van de Staten-Generaal
ook Th. Van Riemsdijk, De griffie van Hare Hoog Mogenden. Bijdrage tot de kennis van het archief van de Staten-Generaal
der Vereenigde Nederlanden (Den Haag 1885) 18-32.
25
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Andere voormalige griffieleden van de Staten-Generaal werden met vergelijkbare kwalificaties
aanbevolen: zo had de voor de functie van tweede expediërende commies voorgedragen Johan
Tinne (de broer van Philip) volgens de Commissie De Vos van Steenwijk ‘mede gedurende eene
lange reeks van jaaren groote blijken van zijnen ijver en kunde gegeven’. De beoogde chartermeester
en kamerbewaarder van de Commissie voor Buitenlandse Zaken Hendrik Nieuwenhuisen
kenschetste de commissie als ‘een man, die zich door lange blijken van zêle, zorge, voorbeeldige
accuratesie en promptitude’ had onderscheiden. 26 De voordracht van ‘lieden van bekende
anticonstitutioneele gevoelens’, zoals Theo Aaninck het verwoordde, viel bij een groot deel van de
parlementsleden niet in goede aarde, en ook de hoge kosten die de 55 voorgestelde ambtenaren met
zich mee zouden brengen stuitten op verzet. De vergadering besloot daarom dat de commissie
aangevuld met een zestal nieuwe leden een nieuwe poging moest wagen. 27
Het vergde verschillende nadere commissierapporten voordat de vergadering in de zitting van 9
augustus bepaalde dat de kanselarij buiten de twee secretarissen, de agent en de commies nog 38
ambtenaren zou tellen; dit was nog altijd twee keer zoveel als de Staten-Generaal er na de laatste
hervorming in 1792 hadden gehad. 28 De verantwoordelijkheid voor de voordracht van kandidaten
was inmiddels overgeheveld naar de in de tussentijd benoemde Commissie voor de Ambten. Begin
1797 nomineerde deze commissie voor elke post een drietal kandidaten, waaruit de vergadering een
keuze kon maken. De helft van de ambtenaren die uiteindelijk in de kanselarij werden verkozen,
hadden ook deel uitgemaakt van de griffie van de Staten-Generaal. 29 Naast de ambtenaren die
behoorden tot de kanselarij van de Nationale Vergadering werden in de loop van 1796 en 1797 ook
nog enkele ambtenaren aangesteld bij de uitvoerende comités en de vaste commissies. Ook van hen
hadden verschillenden een verleden als medewerker van de griffie. 30
Met zoveel personele continuïteit in het ambtelijke personeel viel het niet te verwachten dat de
in voorgaande eeuwen zorgvuldig opgebouwde gebruiken en gewoonten van de Staten-Generaal met
de introductie van de gekozen volksvertegenwoordiging plotseling geheel tot het verleden
26

Dagverhaal I, nr. 7 (zitting 10 maart 1796) 54. Vooral over de voordracht van Nieuwenhuisen ontstond veel
ophef in de vergadering, die uiteindelijk besloot dat deze niet voor een ambt in aanmerking kwam: Dagverhaal II,
nr. 156 (zitting 16 augustus 1796) 626-32; nr. 157 (zitting 17 augustus 1796) 633; nr. 158 (zitting 18 augustus
1796) 642-48; nr. 159 (zitting 18 augustus 1796) 651-52.
27
Dagverhaal I, nr. 11 (zitting 15 maart 1796) 82-87; Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 412.
28
In de jaren voor de omwenteling had de griffie negentien medewerkers in actieve dienst. Daarnaast stond in
1794 nog een elftal onderklerken op de loonlijst, die door een reorganisatie zonder werk waren komen te zitten
maar daarvoor een schadevergoeding ontvingen: Dagverhaal II, nr. 150 (zitting 9 augustus 1796) 580; Hugenholtz
en Boels, ‘Griffie’, 405-6.
29
Van de 37 posten die door de Commissie voor de Ambten werden ingevuld werden er negentien vergeven aan
burgers die op enig moment bij de griffie werkzaam waren geweest. De 38ste medewerker, die door de Commissie
voor Buitenlandse Zaken werd voorgedragen, was een nieuwkomer: Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 414 en 416;
Boels, Binnenlandse zaken, 98.
30
Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 415-18.
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behoorden. Uit enkele incidenten blijkt veeleer dat de oude praktijk stilzwijgend was voortgezet
wanneer het Reglement van 30 december 1795 en het Reglement van orde geen uitsluitsel gaven over
de te volgen procedures. 31
Op 6 december 1796 kwam Christiaan Bangeman Huygens, een medewerker van de Commissie
voor Buitenlandse Zaken die was benoemd tot gezant aan het Deense hof, voorafgaande aan zijn
vertrek de eed voor ambtenaren afleggen. Een van de kamerbewaarders bracht hiervoor naar oud
gebruik een voor hoogwaardigheidsbekleders bestemde fauteuil naar binnen. Bernard Blok sprak
daarop zijn verwondering uit ‘dat een minister van de Republiek nog op zodanig eene distinctieve
wijze in het midden dezer vergadering ontfangen, en voor denzelven een gedistingueerde stoel
geplaatst werd’. Toen voorzitter IJsbrand van Hamelsveld bij wijze van antwoord verklaarde dat de
Staten-Generaal het ook altijd zo hadden gedaan, reageerde Blok dat hij dat ook wel wist en dat hij
daarom juist in overweging wilde geven dat deze regel werd veranderd. Uiteindelijk bleek de kwestie
niet urgent genoeg om er een schriftelijk voorstel over in te dienen en handhaafde de vergadering
de procedure. 32
Een maand eerder had Jacob Floh in de vergadering een voorstel gedaan over het
declaratiegedrag van parlementariërs die als lid van een van de vele parlementaire commissies reizen
ondernamen, een kwestie die in het Reglement van orde niet toereikend was geregeld. 33 Floh meende
dat parlementsleden die declaraties inleverden tot op dat moment bij gebrek aan een alternatief
waren uitgegaan van een oud reglement, dat in het jaar 1700 door de Staten-Generaal was
uitgevaardigd. Maar, zo hield hij zijn collega’s voor, ‘daar wij thans eene nieuwe orde van zaaken
hebben, en daar de tijdsomstandigheden zedert 96 jaaren zo aanmerkelijk zijn veranderd, dunkt mij
dat veele oude reglementen wel eens gereviseerd en gemodificeerd behooren te worden’. 34
Een zeer concrete breuk met de traditie van de oude Republiek was de verhuizing naar een
andere vergaderplaats, die pure noodzaak was geweest aangezien de Nationale Vergadering ten
opzichte van de Staten-Generaal flink in omvang was toegenomen. 35 De locatie was conform het
Reglement ter beschikking gesteld door de Provisionele Representanten van het Volk van Holland.
Zij maakte deel uit van de nieuwe zuidvleugel van het Haagse Binnenhof, die was omgedoopt tot
het Nationaal Hotel. Het politieke hart van de Bataafse Republiek zou voortaan kloppen in de
31

Vergelijk Kubben, Regeneration and hegemony, 231.
Dagverhaal IV, nr. 295 (zitting 6 december 1796) 214. Zie ook Vreede, Inleiding tot eene geschiedenis der
Nederlandsche diplomatie = Geschiedenis der diplomatie van de Bataafsche Republiek (3 delen, Utrecht 1863-65) I, 298-99.
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240 (zitting 8 november 1796) 563.
34
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voormalige balzaal van de stadhouderlijke familie, die in 1790 nog feestelijk was ingewijd met een
galabal ter ere van het huwelijk van Louise van Oranje-Nassau, de dochter van Willem V. 36 Menig
Bataaf zal over deze speling van het lot hebben gegrinnikt, maar van de kant van de leden van de
vergadering klonk weinig triomfalisme. De zaal had een gebrekkige akoestiek en bood slechts
beperkt ruimte voor publiek; voor haar nieuwe functie was zij daarom eigenlijk niet erg geschikt. 37
Door de slechte financiële staat waarin de overheid verkeerde viel er naar de overtuiging van de
parlementsleden evenwel niet veel te kiezen.
Meer in het algemeen geldt dat de vergadering het zorgdragen voor een soepele overgang en het
voorkomen van onnodige uitgaven in de meeste gevallen zwaarder liet wegen dan de aandrang alle
schepen symbolisch achter zich te verbranden. Een meerderheid van de parlementsleden was van
mening dat de elementen die de essentie vormden van het nieuw ingevoerde vertegenwoordigende
bestel – verkiezingen, openbaarheid van bestuur, uitzicht op een grondwet - voldoende moesten zijn
om de breuk met de oude Republiek geloofwaardig te maken. Openlijke blijken van continuïteit op
een minder fundamenteel niveau vonden zij met het oog op de beeldvorming misschien niet direct
wenselijk, maar er werd ook niet dramatisch over gedaan. In het vervolg van dit hoofdstuk zal
duidelijk worden dat sprake was van een gedeeltelijke handhaving van sinds lang bestaande
vergaderprocedures, die evenzeer wijst op een gedeelde overtuiging dat twee eeuwen ervaring met de
vergadertradities van de oude Republiek onverminderd bruikbare vormen en structuren hadden
opgeleverd.

De Franse revolutionaire parlementen
De vraag die zich vervolgens opwerpt is in hoeverre de eerste Nederlandse parlementsleden zich in
het creëren van een parlementaire structuur, al dan niet met de gewestelijke vergaderingen als
tussenstation, hebben laten inspireren door buitenlandse voorbeelden. Opvallend genoeg wijst niets
er daarbij op dat de Bataafse blik gericht was op de bakermat van de parlementaire politiek, het
Britse Parliament, waarmee de Bataafse natie op vijandige voet stond. Over de werking van het
Amerikaanse Congress beschikte de Nationale Vergadering door de grote afstand en het ontbreken
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Binnenhof (Den Haag 1956) 86-94; D.J. Jansen, ‘Het stadhouderlijk hof in de achttiende eeuw’, in: R.J. van Pelt en
M.E. Tiethoff-Spliethoff ed., Het Binnenhof. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum (Dieren 1983) 119-36, aldaar
131.
37
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van gepubliceerde handelingen eenvoudigweg niet over informatie die gedetailleerd genoeg was om
toepasbaar te zijn. 38
Dit was geheel anders voor het Franse revolutionaire parlement, waarvan de Bataven over
eerstehands kennis konden beschikken. Jan Bernd Bicker, de voorzitter van de commissie ter
vervaardiging van het Reglement van orde, behoorde tot de parlementariërs die in het voorjaar van
1789 naar Versailles waren afgereisd om daar de opening van de Franse États Généraux bij te
wonen. Om niets te hoeven missen van het schouwspel dat zich in de volgende maanden voltrok
had hij zich gevestigd in Sèvres, een stadje tussen Versailles en Parijs, waar hij tot oktober 1791 had
gewoond. 39 Bicker had zo van dichtbij kunnen aanschouwen hoe de derde stand van de États
Généraux zich op 17 juni 1789 op eigen gezag en voorbijgaand aan de overige twee standen had
geconstitueerd in een revolutionaire Assemblée Nationale, wier leden hadden gezworen niet uiteen
te gaan voordat ze Frankrijk een grondwet hadden gegeven. Hij had kunnen zien dat de Franse
volksvertegenwoordigers, die het eerder ongeoorloofd hadden gevonden om voor zichzelf een
reglement van orde te ontwerpen zolang de États Généraux niet compleet waren, nu toch hadden
besloten tot de benoeming van een comité dat zo’n reglement moest ontwerpen. En hij had er
getuige van kunnen zijn hoe dit comité was begonnen een conceptreglement aan de Assemblée voor
te leggen, en hoe op 29 juli 1789 de Assemblée, waarin inmiddels ook de leden van de overige twee
standen vertegenwoordigd waren, aan het gehele Règlement haar goedkeuring had gegeven. 40
De andere leden van de Commissie Bicker hadden de interne organisatie van de Franse
Assemblée misschien minder op de voet gevolgd, maar zij hadden ongetwijfeld meer dan eens een
exemplaar ingezien van de Moniteur universel of een andere Franse equivalent van het Dagverhaal
waaruit kon worden opgemaakt hoe de Franse parlementaire arbeid zich in de praktijk voltrok.
Wanneer ze dat ook recentelijk nog hadden gedaan – en verwijzingen naar hetgeen ‘onlangs in de
Fransche Wetgevende Vergadering het geval was geweest’ duiden erop dat dit gebeurde 41 – hadden
ze kunnen vaststellen dat in de zeven tumultueuze jaren die Frankrijk sinds het uitbreken van de
Revolutie had doorgemaakt, de regelgeving voor de interne organisatie van het parlement in
essentie overeind was gebleven. 42 Hoewel de Fransen het niet graag toegaven, was hun eerste

38

Ook de Franse revolutionaire parlementsleden hadden eerder nauwelijks beschikt over kennis van het
Amerikaanse Congress: Castaldo, Méthodes de travail, 86.
39
Rosendaal, Bataven!, 266, 291, 309.
40
Castaldo, Méthodes de travail, 102-34; Brasart, Paroles de la Révolution, 36-46.
41
Het betreft een opmerking van Jacob van Manen: Dagverhaal IV, nr. 370 (zitting 7 februari 1797) 807. Vergelijk
ook Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Noël aan Delacroix, 1 oktober 1796, 70.
42
Zie de opeenvolgende reglementen in Roger Bonnard ed., Les Règlements des assemblées législatives de la France
depuis 1789 (Parijs 1926) 119-75. In 1795, toen de uitvoerende macht in Frankrijk in handen kwam van het
Directoire, verloor de wetgevende vergadering wel het recht om haar eigen reglement te maken, en werd de interne
organisatie van de vergadering (grond)wettelijk geregeld: Dodu, Parlementarisme, 359; Bonnard, Règlements, 16.

164

reglement voornamelijk gebaseerd op tweede- of derdehandskennis over het functioneren van het
Britse Parliament 43 – de Britten beschikten niet over een geschreven reglement van orde 44 –
vermengd met overblijfselen uit de vergaderpraktijken van het Franse ancien régime, en enkele
wezenlijk nieuwe elementen. 45
Het Franse parlement was voor de Bataven wat het Engelse parlement was geweest voor de
Fransen: een model waarvan bepaalde elementen werden overgenomen, terwijl hieraan liefst zo
weinig mogelijk ruchtbaarheid werd gegeven. 46 Onder de Bataafse politici leefde de breed gedeelde
overtuiging dat de eigenheid van het Bataafse revolutionaire proces moest worden gewaarborgd en
vooral naar buiten toe uitgestraald. De keren dat leden van de Nationale Vergadering zich expliciet
op de Franse situatie beriepen, leidde dit al snel tot irritatie bij collega’s van alle zijden van het
politieke spectrum.
Dit laat onverlet dat wel degelijk goed naar de Franse voorganger werd gekeken, zij het altijd in
het volle bewustzijn dat de organisatie van de parlementaire arbeid alleen al door het verschil in
grootte – de Nationale Vergadering telde 126 leden, de Franse Assemblée Nationale van 1789 had
er op maximale sterkte bijna tien keer zoveel – van een volstrekt andere orde was. Hoe de Bataven
zich bij het creëren van een eigen systeem tot de Franse parlementaire organisatiestructuur
verhielden, zal in dit hoofdstuk nog verschillende malen meer in detail aan de orde komen.
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House of Commons, dat was gemaakt door de Engelsman Samuel Romilly. De graaf de Mirabeau had deze tekst in
een Franse bewerking ter beschikking gesteld aan het bureau van de Assemblée en er tevens voor gezorgd dat hij in
druk werd uitgegeven: Reglements observés dans la Chambre des Communes pour débattre les matières pour voter (traduit de
l’anglois). Mis au jour par le comte de Mirabeau (z.p. 1789). Later werd deze tekst toegevoegd aan een Franse bewerking
van het bekende Essay on political tactics (Londen 1791) van Jeremy Bentham: Tactique des assemblées législatives, suivi
d’un traité des sophismes politiques, Etienne Dumont ed. (2 delen, Genève etc. 1816). Zie hierover Castaldo, Méthodes
de travail, 84-99.
44
Zie over de werking van het Britse parlement in historisch perspectief: Joseph Redlich, Recht und Technik des
englischen Parlamentarismus. Die Geschäftsordnung des House of Commons in ihrer geschichtlichen Entwicklung und
gegenwärtigen Gestalt (Leipzig 1905).
45
Castaldo, Méthodes de travail, 42-99; Nicolas Roussellier, ‘The political transfer of English parliamentary rules in
the French assemblies (1789-1848)’, European Review of History 12.2 (2005) 239-248, aldaar 241-42.
46
Zie ook Van Vree, Nederland als vergaderland, 192-93.

165

De taken

De grondwetgevende taak
De belangrijkste overweging die ten grondslag lag aan de oprichting van de Nationale Vergadering
was de gedachte dat de Bataafse grondwet alleen geldigheid zou hebben wanneer zij was vervaardigd
door een door de bevolking gekozen vertegenwoordigend lichaam. Omdat lang niet alle Bataven
hiervan overtuigd waren, was in het Reglement besloten tot een compromis: de Nationale
Vergadering was geen echte constituante maar liet de vervaardiging van een eerste
grondwetsontwerp over aan een uit haar midden gekozen constitutiecommissie van 21 leden, die in
de vergadering per gewest en volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel zouden worden
aangewezen: zes leden van de commissie werden benoemd door de grote delegatie uit Holland, één
lid door de volksvertegenwoordigers uit Drenthe, en twee leden door elk van de overige zeven
provinciale delegaties.
In het Reglement was voorzien dat de constitutiecommissie uiterlijk twee weken na opening van
de vergadering bij elkaar moest komen, en dat zij uiterlijk zes maanden na haar eerste bijeenkomst
een grondwetsontwerp aan de vergadering moest presenteren. 47 Omdat de verkiezingen voor de
Nationale Vergadering in Zeeland en Friesland wegens het aanhoudende verzet tegen het Reglement
vertraging hadden opgelopen, traden de Zeeuwse en Friese verkozenen pas later tot de Nationale
Vergadering toe. Dit betekende dat er tot die tijd ook geen Zeeuwen en Friezen in de
constitutiecommissie konden worden benoemd. Als gevolg hiervan ving de commissie pas op 27
april 1796 met haar werkzaamheden aan, zes weken later dan de bedoeling was. 48
De constitutiecommissie werd geacht geheel onafhankelijk van de vergadering te opereren en
haar vorderingen geheim te houden; de vergadering mocht zich op haar beurt niet bemoeien met
zaken die tot het domein van de constitutiecommissie behoorden. 49 Welke zaken dit waren stond
niet vast: regelmatig kruisten leden van de vergadering de degens over de vraag of een bepaalde
kwestie wel of niet moest worden overgelaten aan de constitutiecommissie. 50 Een voorstel van Pieter
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‘Reglement’, bijlage B, 30, artikel 102 en 107.
De Gou ed., Plan van Constitutie, xi.
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Vreede, die de constitutiecommissie ertoe wilde verplichten voordat zij aan het eigenlijke
grondwetsontwerp begon eerst de grondslagen van de constitutie aan de vergadering voor te leggen,
werd in ieder geval door een meerderheid van de vergadering verworpen. Het argument daarbij
luidde dat dit in strijd was met de door het Reglement voorgeschreven vrije beraadslagingen van de
constitutiecommissie. 51
Op 10 november 1796 werd het Plan van Constitutie door de constitutiecommissie aan de
Nationale Vergadering aangeboden, bijna twee maanden later dan oorspronkelijk voorzien. 52
Volgens het Reglement moest de vergadering zich er nu eerst over uitspreken of zij het Plan al dan
niet zou accepteren als uitgangspunt voor verdere plenaire discussie. In de uiterst gepolariseerde
algemene beschouwingen die volgden werd het overwegend federalistische Plan vooral door de
meest rechtlijnige unitarissen met hoon overladen; ook onder de overige parlementsleden gaven
slechts weinigen het grondwetsontwerp hun onvoorwaardelijke steun. De in het Reglement
vastgelegde procedure bij een integrale verwerping van het Plan – aanvulling van de
constitutiecommissie tot 31 leden die binnen een maand een verbeterd grondwetsontwerp moesten
presenteren – bleek voor een meerderheid van de parlementsleden echter een nog minder
aantrekkelijk alternatief: op 29 november werd het Plan door de vergadering aanvaard als
discussiestuk. 53
Niet lang daarna werd duidelijk dat de meerderheid van de vergadering zich daarmee op geen
enkele manier gebonden voelde aan de inhoud van het document waaraan ruim een half jaar was
gewerkt. Op 7 december hechtte de vergadering tevens haar goedkeuring aan een voorstel om een
commissie in het leven te roepen die het Plan meer in overeenstemming zou moeten brengen met
het principe van de eenheid en ondeelbaarheid. 54 Deze opmerkelijke stap volgde op een vijf dagen
eerder genomen besluit waarin dit principe tot richtsnoer van de toekomstige grondwet was
gemaakt, nadat hiertoe eerder al verschillende voorstellen waren ingediend. 55 De zevenkoppige

nr. 172 (zitting 30 augustus 1796) 22; nr. 173 (zitting 30 augustus 1796) 29; nr. 174 (zitting 30 augustus 1796) 35;
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commissie onder leiding van Jacob Hahn nam haar taak erg serieus, en presenteerde nog diezelfde
maand een reeks wijzigingsvoorstellen waarin veel méér overhoop werd gehaald dan alleen de
artikelen die raakten aan de staatkundige herinrichting van de Bataafse Republiek. 56
Het Reglement bepaalde dat de vergadering uiterlijk een maand na de formele aanvaarding van
het Plan moest beginnen zich ten minste vier uur per dag aan haar constituerende taak te wijden,
om zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet langer dan een jaar na de eerste bijeenkomst een
grondwetsontwerp aan de bevolking te kunnen presenteren. 57 In de maanden die volgden vergeleek
de vergadering de twee plannen die nu voorlagen artikelsgewijs met elkaar, en schoof ze regelmatig
beide alternatieven terzijde ten gunste van een nieuwe passage, een nieuw artikel of een hele reeks
nieuwe artikelen. Vanaf begin 1797 transformeerde de vergadering zich door deze werkwijze alsnog
in een echte constituante. De uiterste datum van 1 maart 1797 werd niet gehaald, maar de
vergadering hield de uitloop beperkt tot de twee maanden vertraging die bij het ontwerpen van het
Plan reeds waren opgelopen. De voltooiing van het grondwetsontwerp, dat ter onderscheiding van
het Plan van de constitutiecommissie het Ontwerp van Constitutie ging heten, was op 30 mei 1797
een feit.

De wetgevende taak
Naast haar rol als grondwetgever trad de Nationale Vergadering vanaf haar eerste bijeenkomst ook
op als wetgevende vergadering van de Bataafse Republiek. In de praktijk betekende dit dat zij
allerhande zaken in behandeling nam, hierover eventueel debatteerde en in elk geval een besluit
nam of een decreet uitvaardigde. Een decreet kon gaan over alles van de dag waarop een
binnengekomen stuk zou worden besproken tot de vraag of Joden moesten worden gezien als
volwaardige Nederlandse burgers; betrekkelijk onbetekenende procedurele besluiten en besluiten
met verstrekkende gevolgen voor de samenleving werden zonder onderscheid bijgeschreven in het
decretenregister van de Nationale Vergadering, en hadden formeel dezelfde kracht van wet.
Het initiatief tot een decreet kon in de eerste plaats worden genomen door de vergadering zelf.
Leden van de vergadering formuleerden voorstellen en dienden deze vervolgens schriftelijk in, zoals

december 1796) 189-92; nr. 293 (zittingen 1 en 2 december 1796) 193-94, 196-200; nr. 294 (zitting 2 december
1796) 201-3 en 205-8; nr. 295 (zitting 2 december 1796) 209-13.
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57
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het Reglement van orde voorschreef en zoals ook in de Staten-Generaal gebruikelijk was geweest. 58
Deze voorstellen konden gaan over ieder denkbaar onderwerp. Vaak vloeiden de voorstellen voort
uit de bijzondere expertise of de maatschappelijke positie van hun indieners. Het was de hoogleraar
godgeleerdheid IJsbrand van Hamelsveld die voorstelde een landelijke bidsessie te houden voor het
heil van de Nationale Vergadering; Jacob Floh, die afkomstig was uit de door textielnijverheid
gedomineerde regio Twente, hield een pleidooi voor een pakket van protectionistische maatregelen
om deze sector te beschermen; en het was de tot het katholicisme bekeerde Adriaan Ploos van
Amstel die voorstelde de scheiding van kerk en staat te decreteren zo een einde te maken aan de
bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk. 59
Andere voorstellen wortelden in de politiek-ideologische overtuiging van de leden van de
vergadering. Zo stelde Egbert Greve voor het stemrecht te koppelen aan het afleggen van een
verklaring waarin de prins van Oranje werd afgezworen, en pleitte Pieter Vreede voor een passage in
de grondwet bedoeld om een einde te maken aan het Nederlandse aandeel in het ‘onmenschelijk
bedrijf’ van slavernij en slavenhandel, die volgens hem niet mocht ontbreken in een grondwet
waaraan de rechten van de mens en de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap ten
grondslag lagen. 60
Talrijker dan de voorstellen van parlementsleden waren de missives van lagere overheden en – in
mindere mate – Bataafse en buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigers. Deze berichten vroegen
eveneens om een decreet van de vergadering, doorgaans in de vorm van een antwoord. Zolang de
precieze machtsverhoudingen tussen de verschillende overheden niet grondwettelijk waren
vastgelegd, verliep vooral de correspondentie met de verschillende lokale en provinciale
vergaderingen vaak stroef en soms ronduit vijandig. De reacties van deze overheden op door de
Nationale Vergadering genomen decreten konden al naar gelang de politieke kleur van het bestuur
ter plaatse variëren van hartstochtelijke omarming tot voorzichtige instemming en van brevetten van
onvermogen om nieuwe wetgeving te implementeren tot botte weigeringen om aan de wens van de
vergadering gehoor te geven. Binnen de intern verdeelde Nationale Vergadering werd ieder conceptantwoord aan een van de lagere overheden vervolgens op een gouden weegschaaltje gelegd, zodat
discussies over inhoud en formulering van een decreet zich vaak eindeloos uitsponnen.
Niet alleen overheden, maar ook individuele burgers hadden het recht zich rechtstreeks tot de
vergadering te wenden door middel van een verzoekschrift; rekest en adres waren hiervoor de
58
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gangbaarste benamingen. Ook in de oude Republiek had voor onderdanen de mogelijkheid bestaan
bij de Staten-Generaal verzoekschriften in te dienen, maar hiervoor waren in de meeste gevallen de
diensten vereist geweest van solliciteurs, tussenpersonen die thuis waren in de ingewikkelde
ceremoniële regels en vormvoorschriften waaraan moest worden voldaan. De kosten die solliciteurs
voor hun diensten rekenden wierpen, in combinatie met de belasting op het zegel waarvan ieder
verzoekschrift voorzien moest worden, een drempel op voor minder draagkrachtige burgers. 61
De zegelbelasting werd door de Nationale Vergadering gehandhaafd – overigens zou de hiervoor
voorlopig gebruikte stempel van de Staten-Generaal pas op 1 januari 1797 worden vervangen door
een nieuw ontwerp, en bleek het in oktober 1797 nog nodig een commissie in stellen die zich boog
over de vraag hoe dit nieuwe zegel ‘alomme verkrygbaar’ kon worden gemaakt 62 – maar de rekesten
konden voortaan zonder tussenkomst van solliciteurs worden ingediend bij de voorzitter van de
Nationale Vergadering; om rekwestranten de gang naar Den Haag te besparen, konden zij de
rekesten ook inleveren bij hun lokale of provinciale bestuur, dat dan verplicht was het rekest door
te sturen en de indiener van het antwoord op de hoogte te stellen. 63
Van deze versoepeling werd gretig gebruik gemaakt. Iedere dag ontving de vergadering soms
enkele, soms tientallen, soms honderden verzoekschriften. Bij de bespreking van de conceptversie
van het Reglement van orde had Van Manen voorgesteld deze verzoekschriften eerst door een
commissie te laten lezen en ze vervolgens samengevat aan de vergadering mee te delen, maar na een
negatief advies van de Commissie Bicker, die meende ‘dat dit tegen het recht der burgeren strijdt
om hunne belangen gedetailleerd aan de Vergadering voor te dragen’, bleef men de verzoekschriften
integraal lezen. De commissie sprak bij monde van Bicker het vertrouwen uit dat de rekestenstroom
beter beheersbaar zou worden wanneer de grote hoeveelheid gelukwensen en verzoeken om ambten
die de vergadering in de eerste weken van haar bestaan te verwerken kreeg weldra zou afnemen. Zij
kreeg op dit punt wel enigszins gelijk. 64
Verzoeken om ambten bleven er komen, maar nadat de vergeving van ambten met een
reglement en een commissie enigszins was gereguleerd, kon de vergadering verzoekschriften van
61
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dien aard direct doorverwijzen. Zij hoefde dan alleen maar haar oordeel uit te spreken over de
kandidaten die werden voorgedragen, wat overigens nog altijd kon leiden tot langdurige en
emotionele discussies. Dergelijke discussies deden zich eveneens voor naar aanleiding van de vele
verzoeken om pensioenen. Vaak ging het dan over de vraag of de aanvrager, die niet zelden bij een
of meer leden van de vergadering bekend was, zich in het verleden wel een goed patriot had
getoond. Ook zwalkte de vergadering voortdurend heen en weer tussen overwegingen van
menslievendheid en het besef dat de overheidsfinanciën in een erbarmelijke staat verkeerden,
zonder hierin een consequente lijn te kiezen. Anders ging het met de talloze verzoeken om
paspoorten en de toestemming om goederen in- en uit te voeren, die stuk voor stuk door de
vergadering in behandeling moesten worden genomen. Over deze verzoeken bestond nauwelijks
discussie en zij resulteerden vrijwel altijd in goedkeuring, maar de procedure was niettemin
tijdrovend. 65
Naast verzoeken over ambten, pensioenen, paspoorten en de in- en uitvoer van goederen,
dienden burgers rekesten en adressen in van zeer uiteenlopende aard. De beste indruk van het soort
van verzoeken waarover de vergadering geacht werd zich een oordeel te vormen, ontstaat door er
hier een aantal op een rij te zetten. Op 29 maart 1796 ontving de vergadering een adres van een
aantal leden van de joodse sociëteit Felix Libertate, die verzochten om gelijke rechten voor Joodse
burgers. 66 Twee dagen later behandelde de vergadering een rekest van het Groningse Instituut voor
Doven en Stommen, dat vroeg om de goedkeuring en bescherming van de vergadering. 67 Op 27
april kreeg de vergadering een adres van de Haagse arts Heilbron, die voorstelde dat naast de
bestaande uitvoerende comités een Comité van Gezondheid zou worden opgericht. 68
Diezelfde maand behandelde de vergadering een adres van de zich eveneens medicus noemende
Polonus, die om steun vroeg voor het verbouwen van een ‘nieuw soort van gort’. Later bestookte
dezelfde Polonus de vergadering met rekesten over het vruchtbaar maken van heidegrond zonder
het gebruik van mest, raadde hij ‘nuttige’ medicijnen aan voor de landelijke hospitalen, bood hij
aan tegen beloning te openbaren hoe uit zeewater zoet drinkwater kon worden gemaakt, en vroeg
hij de vergadering om het exclusieve auteursrecht op de vertaling van de Thora voor een periode
van 25 jaar. De vergadering nam alles keurig in behandeling, maar de commissies die zich erover
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uitspraken deden de voorstellen stuk voor stuk af als verzinsels die slechts betekenis hadden in het
‘verwarde brein’ van Polonus en voorstellen die ‘niets dan egoïsme’ ademden. 69
Op 29 juni 1796 kreeg de vergadering een memorie over de financiën, ondertekend door ‘de
zonderlinge man’, die schreef dat als de vergadering zijn naam wilde weten, zij daartoe een verzoek
moest publiceren in de Haarlemsche Courant. 70 Op 27 oktober ontving zij een rekest van Cornelis
Nozeman, die pleitte voor postuum eerherstel voor de zeventiende-eeuwse staatsman Johan van
Oldebarnevelt en voor het oprichten van een monument in diens begraafplaats Berkel. Een week
later volgde hierop een rekest van de Amersfoortse dichter Pieter Pijpers, die het eerbetoon aan Van
Oldebarnevelt van harte steunde, maar het monument in tegenstelling tot Nozeman wilde plaatsen
in Van Oldebarnevelts geboorteplaats Amersfoort. 71
Op dezelfde dag behandelde de vergadering een memorie van J. Hemminga, die een
hartstochtelijk pleidooi hield voor het gebruik van bliksemafleiders. 72 Enkele maanden later werd
een rekest voorgelezen van de leden van de burgersociëteit van Hindeloopen, met het uitdrukkelijke
verzoek in het te ontwerpen Crimineel en Burgerlijk Wetboek alle ‘bastaardwoorden’ te
vermijden. 73 In een ander rekest gaven Amsterdamse burgers hun diepe verontwaardiging te kennen
over de niet lang daarvoor gepubliceerde en meteen al beruchte Characterschets, een anoniem
verschenen maar vermoedelijk door Pieter Vreede geschreven pamflet ‘waarin zommige leeden
deezer vergadering allerschandelijkst worden gelasterd, en van Godtergende zonde beschuldigd’. 74
69
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Bataven die tot een dergelijk pamflet in staat moeten worden geacht, voor zover mij bekend de enige was die de
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Lang niet alle rekesten spraken zo tot de verbeelding. Gaandeweg kwamen steeds meer brieven
binnen van burgers die zich beklaagden over een uitgevaardigd decreet of die de besluitvorming
over een nog niet uitgevaardigd decreet probeerden te beïnvloeden. Vooral over de eenheidskwestie
en naar aanleiding van het op 5 augustus 1796 uitgevaardigd decreet ter bestendiging van de
scheiding van kerk en staat ontving de vergadering vele honderden identieke rekesten; onder de
voorgedrukte tekst van deze rekesten stonden duizenden handtekeningen, die in kerken en
volkssociëteiten waren verzameld. Dit gebruik was in zwang gekomen nadat de Nationale
Vergadering op voorstel van Bicker had besloten het Reglement van orde te vergezellen van een
publicatie met de bepaling dat het recht van petitie en voordracht alléén was voorbehouden aan
individuele burgers, en dat sociëteiten of verenigingen, zolang zij niet ‘bij publiek gezag’ waren
erkend, niemand uit hun midden mochten machtigen om namens al hun leden petities te
ondertekenen of de vergadering toe te spreken. 75
Zij had daarmee het decreet gevolgd dat in 1791 was genomen door de leden van de Franse
Assembleé Nationale, die zo hadden willen aangeven dat zijzelf en lagere overheden de enige
corporatieve entiteiten waren die het recht hadden de volkswil te vertolken. 76 De inperking van het
petitierecht tot individuen vormde een scherpe breuk met de corporatistische traditie van de oude
Republiek, waarin het juist veelal gilden, synodes of andere corporaties waren die verzoekschriften
indienden. 77 Zoals we nog zullen zien moet deze inperking in de eerste plaats worden beschouwd als
een overwinning voor de Moderate leden van de Nationale Vergadering. Zij wensten deze maatregel
met het oog op de volkssociëteiten en de daaruit voortgekomen Centrale Vergadering, omdat ze
vreesden, zo liet Jan Pieter van Wickevoort Crommelin blijken, dat de leden van de sociëteiten zich
te gemakkelijk zouden laten meeslepen door ‘intriguanten’ die beschikten over ‘een sterke stem’ en
‘een gladde tong’ en in hun toespraken af en toe de woorden ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ lieten vallen,
om dan hun individuele wil als de wil van een hele sociëteit te kunnen presenteren. 78
In de praktijk werd met de inperking van het petitierecht nauwelijks voorkomen dat dominees of
bestuursleden van volkssociëteiten een sturende rol hadden in het mobiliseren van de volksstem; zij
waren het nog altijd die de rekesten doorgaans opstelden en verspreidden. Omdat burgers alleen
werden geacht in te stemmen met de rekesten wanneer ze die persoonlijk hadden ondertekend,
nam als gevolg van de maatregel vooral de toevloed van gelijkluidende rekesten een hoge vlucht. De
lettercombinatie ‘aa’ schreef als ‘ae’, dus ‘Bataefsche’ in plaats van ‘Bataafsche’. Vergelijk hiervoor onder meer
Waermond en Vryhart [pseud. Pieter Vreede], Gesprek over de vrijheid; Vreede, Verandwoording, 7; De Gou ed.,
Staatsregeling, I, brief Vreede aan mevrouw Vreede, 21 januari 1798, 631-32.
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vergadering speelde deze rekesten meestal direct door naar ter zake competente commissies, maar de
lezing ervan bleef een tijdrovende onderneming. Wanneer de rekestenstroom de vergadering te
gortig werd, koos zij steeds vaker voor de pragmatische oplossing er slechts één of enkele voor te
lezen en de rest als vergelijkbaar te kwalificeren en zonder lezing af te doen.

De controlerende taak
Naast haar grondwetgevende en haar wetgevende taak had de Nationale Vergadering ook een
controlerende taak, die bestond in de uitoefening van het oppergezag over de lichamen die samen
de uitvoerende macht vormden. 79 Op 27 februari 1795 had, op voorstel van Pieter Paulus, het
Comité tot de Zaken van de Marine de plaats ingenomen van de vijf admiraliteitscolleges die in de
Republiek de marine hadden aangestuurd; Paulus was zelf de eerste voorzitter geworden van dit
comité. 80 Op 4 maart werd, zoals al ter sprake kwam, de Raad van State vervangen door een Comité
te Lande, dat net als haar voorganger verantwoordelijk werd voor de verdediging van de
landsgrenzen en het financiële beleid van de centrale overheid. 81 Op 1 november volgde het WestIndisch Comité. Dit was de vervanger van de vergelijkbare Raad der Koloniën, het overheidsorgaan
dat het bestuur over de West-Indische koloniën op zijn beurt had overgenomen van de in 1792
genationaliseerde West-Indische Compagnie.
In afwachting van de grondwet werden deze drie Comités bij de oprichting van de Nationale
Vergadering gehandhaafd. De uitvoerende comités werden compleet gemaakt door het Oost-Indisch
Comité. Dit vierde comité begon zijn werkzaamheden op 1 maart 1796, tegelijk met de Nationale
Vergadering, nadat op 24 december 1795 was besloten tot de nationalisering van de Verenigde
Oost-Indische Compagnie. 82 De Generaliteitsrekenkamer, die doorgaans ook tot de uitvoerende
macht werd gerekend, was de enige nationale instelling uit de tijd van de oude Republiek die
voorlopig bleef voortbestaan. De rekenkamer was onder meer verantwoordelijk voor het beheer van
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de nationale gelden en de controle van de belastingontvangers die onder het gezag stonden van de
Nationale Vergadering. 83
De leden van de uitvoerende macht verrichtten hun werk achter gesloten deuren. In
tegenstelling tot de leden van de wetgevende macht bekleedden zij hun ambt daardoor in
betrekkelijke anonimiteit. De uitvoerende macht trad alleen in de openbaarheid wanneer ze bij
monde van een woordvoerder rapport uitbracht in de Nationale Vergadering, op verzoek van deze
vergadering of op eigen initiatief. Formeel was de uitvoerende macht geheel ondergeschikt aan de
wetgevende vergadering, maar in de praktijk kreeg zij een zeer ruim mandaat om zelf over haar
zaken te beschikken.
De Nationale Vergadering bemoeide zich doorgaans pas met de beleidsgebieden van de comités
als die daar zelf om vroegen – en dat gebeurde niet al te vaak – of als zij daartoe rechtstreekse
verzoeken kreeg van burgers. In het laatste geval vroeg zij doorgaans om het advies van het relevante
comité, en volgde zij dat vervolgens vaak op. Wanneer andersom de vergadering decreten
uitvaardigde die de comités niet zinden, kon het gebeuren dat de uitvoering ervan op de lange baan
werd geschoven of domweg genegeerd: ‘Als de Nationale Vergadering nu en dan al eens in onze
vakken trad, voerden wij, zooveel wij konden, haare decreten uit, doch verhinderden zij onze
werkzaamheden, schoven wij deze […] ter zijde’, schetste de secretaris van het Comité te Lande
Donker Curtius in zijn memoires de verhoudingen. 84
Niet alle parlementsleden hadden vrede met deze gang van zaken. Op 21 juli 1796 stelde Blok
voor een commissie te benoemen die een onderzoek zou instellen naar het functioneren van de
verschillende uitvoerende comités, zodat de Nationale Vergadering haar oppermacht beter zou
kunnen doen gelden. 85 De commissie kwam er, maar zij bracht pas ruim vijf maanden later een
eerste deelrapport uit, dat erop neerkwam dat de Generaliteitsrekenkamer en het West-Indisch
Comité uitstekend voldeden. 86 Bij monde van haar commissielid De Mist sprak zij de hoop uit
spoedig ook over de overige comités te kunnen rapporteren, maar hier zou het nooit van komen.
Toen tussen het Comité te Lande en de Generaliteitsrekenkamer een op zichzelf vrij onbeduidend
conflict was gerezen, kreeg de commissie tot taak dit eerst nader te onderzoeken. Op 9 februari
1797, de dag dat zij over dit geschil rapport uitbracht, ving de vergadering aan met de bespreking
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van het hoofdstuk over de uitvoerende macht in de toekomstige grondwet. Het moment voor
reflectie op de bestaande uitvoerende comités was daarmee voorbij. 87

Parlementaire commissies
In het Reglement van orde was vastgelegd dat er vijf permanente parlementaire commissies zouden
komen: zij zouden gaan over Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Correspondentie, Financiën,
Toezicht op de Vergadering en de Staatsdrukkerij. 88 De Commissie voor Buitenlandse Zaken was de
opvolger van de belangrijkste permanente commissie uit de tijd van de Staten-Generaal, die
omstreeks 1630 op initiatief van stadhouder Frederik Hendrik was opgericht en dikwijls van
doorslaggevende betekenis was geweest in de buitenlandse politiek van de oude Republiek. 89 Ook
na de oprichting van de Nationale Vergadering kreeg deze commissie een centrale rol toebedeeld. 90
In het Reglement was bepaald dat de vergadering het bestuur zou krijgen over de buitenlandse
betrekkingen. 91 Omdat deze zaken zich er vanwege hun vertrouwelijke karakter maar zeer ten dele
voor leenden te worden besproken in een openbare vergadering, werden de lijnen voor de
buitenlandse politiek uitgezet in de Commissie voor Buitenlandse Zaken.
Deze commissie was bovendien gemachtigd de Nationale Vergadering op ieder gewenst moment
te doen veranderen in een algemeen comité (ook wel op zijn Frans aangeduid als comité générale) ofwel
besloten vergadering, waarbij alle overige aanwezigen werd gevraagd de zaal te verlaten. 92 In besloten
vergaderingen mochten geen wetten worden gemaakt, maar aangezien het buitenlands beleid
doorgaans niet in wetten werd vastgelegd, werd zo toch een belangrijk deel van de parlementaire
arbeid aan het zicht van het publiek onttrokken. 93 Daar van de besloten vergaderingen slechts
beperkt notulen zijn overgeleverd, is het moeilijk aan te geven wat het precieze gewicht van de
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Commissie voor Buitenlandse Zaken is geweest. De Bataven zelf namen evenwel aan dat dit groot
was. 94
Het belang van de commissie komt ook tot uiting in het feit dat zij als enige commissie een eigen
secretaris mocht benoemen, die in rang bovendien gelijkstond met de twee secretarissen van de
Nationale Vergadering. Deze secretaris was in zekere zin de opvolger van de griffier van de StatenGeneraal, die zich als hoogste functionaris in de praktijk hoofdzakelijk met het beleidsterrein
buitenlandse zaken had beziggehouden.
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Tot deze functie benoemde de commissie de

getalenteerde jonge jurist Frédéric van Leyden, die lid was van de Hollandse vriendengroep waarvan
onder meer ook de parlementariërs Valckenaer, Hahn en Lestevenon deel uitmaakten. 96 Van
Leyden had na de omwenteling eerder zitting gehad in het uitvoerende comité voor buitenlandse
zaken van de provincie Holland. 97
De Commissie voor Binnenlandse Correspondentie fungeerde als een binnenlandse
veiligheidsdienst en was enigszins vergelijkbaar met het Comité de Sûreté Générale dat in 1791 in
het revolutionaire Frankrijk was gevormd, en de zogenaamde Comités van Waakzaamheid die in
1795 door de verschillende gewesten waren opgericht. 98 Deze Commissie had tot taak ‘alle
machinatien en ondernemingen tegen de vrijheid en welvaart van het algemene vaderland’ te
ontdekken en verijdelen. Zij moest daartoe contact onderhouden met de verschillende lagere
overheden. 99 De derde permanente commissie moest de vergadering informeren over de staat van
de financiën, en zou in die hoedanigheid een belangrijke rol gaan vervullen in het debat over de
hervorming van het belastingstelsel en de gewestelijke schulden.
De Commissie Bicker voor het Reglement van orde had voorzien dat de personele bezetting van
deze commissies erg gevoelig zou liggen. Zij had daarom bepaald dat de verkiezing van haar leden
zich moest voltrekken volgens een afwijkende procedure waarin de vergadering de uiteindelijke
zeggenschap had. 100 Minder omstreden was de bezetting van de overige twee permanente
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commissies, die toezicht zouden houden over respectievelijk het ambtelijk apparaat van de
Nationale Vergadering en de Staatsdrukkerij. De benoeming van deze commissies geschiedde
daarom volgens de normale procedure: de voorzitter van de vergadering benoemde de
commissieleden, de vergadering gaf hieraan haar goedkeuring, en deze bezetting bleef steeds
hetzelfde. 101 Op dezelfde wijze werden er naast de in het Reglement van orde voorziene permanente
commissies al snel andere commissies gecreëerd met een permanente status, zoals de eerder
genoemde Commissie voor Geloofsbrieven, maar ook een Commissie tot Onderzoek van de
Pensioenen, een Commissie voor Uitgeweken en Teruggekeerde Bataven, een Commissie tot
Organisatie van de Gewapende Burgermacht, en een Commissie van Toezicht over de Goederen
van de Gewezen Stadhouder. 102
Daarnaast waren er verschillende commissies die op het moment van hun benoeming als
tijdelijk bedoeld waren, maar die steeds nieuwe commissoriaal gemaakte zaken in behandeling
kregen, zodat ze in de praktijk permanent bleven bestaan; zo kwam er een commissie ter
bevordering van de binnenlandse fabrieken, een commissie ter bestrijding van veeziektes, en een
commissie ter handhaving van het decreet dat de kerk was afgescheiden van de staat, en waren er
commissies die klachten behandelden over de problemen die optraden bij de inkwartiering van
Franse troepen of zich bezighielden met de handhaving van het verbod op de invoer van Engelse
goederen. 103 Een groot deel van de ten minste elfhonderd commissoriaal gemaakte zaken en zaakjes
werd daarnaast opgedragen aan ad hoccommissies die ophielden te bestaan wanneer ze rapport
hadden uitgebracht. 104
Uit het vertrouwen dat de Nationale Vergadering stelde in kleinschalig commissieoverleg blijkt
haar schatplichtigheid aan zowel de Franse revolutionaire parlementen als aan de politieke praktijk
van de oude Republiek. De Staten-Generaal waren in de late zestiende eeuw begonnen met het
benoemen van incidentele commissies of besognes, waaruit in de loop van de zeventiende eeuw tal
van vaste commissies waren ontstaan, waarvan die voor buitenlandse zaken, voor militaire zaken en
voor zeezaken het belangrijkst waren. 105 Hoewel ook kleinere commissies wel waren voorgekomen,
hadden de besognes van de Staten-Generaal doorgaans bestaan uit acht stemhebbende leden: één
voorzitter van de Nationale Vergadering fungeerde als het zevende lid van de commissie. De twaalf leden van de
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gedeputeerde uit ieder gewest en een tweede lid voor Holland. Met deze bondgenootschappelijke
bezetting en benoemingswijze werd door de Nationale Vergadering gebroken, maar verder
vervulden de commissies een vergelijkbare functie. Ook de uitdrukking commissoriaal maken was
door de Nationale Vergadering overgenomen uit de boedel van haar dood verklaarde voorganger. 106
Zeven jaar eerder hadden de parlementaire commissies zich in Frankrijk snel na het begin van de
revolutie ontwikkeld tot de belangrijkste katalysatoren voor revolutionaire verandering. Om
regiogebonden kliekvorming te voorkomen en iedere volksvertegenwoordiger in de gelegenheid te
stellen om over iedere kwestie zijn mening te geven was aanvankelijk besloten de leden te verdelen
in twintig zogeheten bureaux, met een bezetting die maandelijks wisselde. Het was de bedoeling dat
elke kwestie in ieder bureau werd besproken, en dat per bureau een woordvoerder de conclusie van
het besprokene meedeelde aan de voltallige Assemblée. Aanvankelijk was dit ook de werkelijke gang
van zaken, die bovendien in het Règlement van 29 juli 1789 werd bestendigd. Al snel bleek echter
dat er naast de bureaus ook behoefte was aan gespecialiseerde commissies, in de Franse
terminologie comités geheten, die de Assemblée in haar werkzaamheden konden bijstaan. Toen de
snel in aantal groeiende comités hun vergaderingen ’s avonds begonnen te beleggen, ging dit ten
koste van de opkomst bij de eveneens tijdens de avonduren vergaderende bureaus; de betekenis van
de bureaus nam hierdoor in rap tempo af. Vanaf september functioneerden de bureaus feitelijk
alleen nog maar als kiesorganen voor de verkiezing van voorzitters en secretarissen en ook van de
comités, die de rol van intermediair tussen de Assemblée en de individuele volksvertegenwoordigers
overnamen. 107
In de Franse praktijk ontstonden uiteindelijk 34 vaste comités, ruimschoots meer dan waarover
de Nationale Vergadering kon beschikken. 108 Aanvankelijk telde ieder comité dertig leden, één lid
per bureau, maar al snel werd het ledental afhankelijk gemaakt van de zwaarte van de taak; hetzelfde
zou later gelden voor de commissies van de Nationale Vergadering. Naast de vaste comités werden
in Frankrijk ook wel ad hoc commissaires benoemd voor specifieke kwesties, maar vergeleken met de
Bataafse praktijk kwam dit relatief weinig voor. 109
Ook in de wijze van verkiezing van de comitéleden, die door de bureaus en daarmee uiteindelijk
door de leden van de Assemblée geschiedde, zou de Nationale Vergadering een geheel andere weg
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inslaan. Zoals gezegd besloot zij bij de vervaardiging van het Reglement van orde om de samenstelling
van commissies op enkele uitzonderingen na geheel aan de voorzitter van de vergadering over te
laten. De vergadering ging daarmee voorbij aan een voorstel van Lambert Vonk, die er al in de
tweede zittingsweek van de vergadering voor had gepleit commissieleden voortaan door middel van
besloten stemmingen te kiezen. 110 Zoals in het volgende hoofdstuk nog uitgebreid aan bod zal
komen, zou deze van het Franse model afwijkende benoemingswijze van commissieleden gedurende
de eerste Nationale Vergadering een van de belangrijkste twistappels blijken, omdat de voorzitter
hiermee volgens velen een te machtige positie kreeg. Duidelijk wordt uit deze kleine vergelijking wel
alvast dat de vergadering, hoewel zij zich bewust was van historische en contemporaine precedenten,
uiteindelijk haar eigen keuzes maakte, en dat zij daarbij niet terugschrok voor procedures waarvan
de werking zich nog niet in de praktijk had bewezen.
Waar de permanente commissies zich met de stilzwijgende instemming van de vergadering ook
wel uitvoerende taken toe-eigenden en zo in de praktijk soms meer het karakter kregen van een
uitvoerend comité, was de taakomschrijving van de ad hoccommissies vaak meer vastomlijnd: zij
startten een onderzoek naar aanleiding van een rekest, een missive, een rapport, een voorstel of de
mededeling van een gebeurtenis; ze verwerkten hun bevindingen in een rapport en boden dit
rapport ter lezing aan de vergadering aan. Net als in de Nationale Vergadering als geheel konden de
commissies, die een ledental kenden van tussen de twee en twaalf leden, intern heftig van mening
verschillen over de kwestie die ze moesten behandelen. Niet zelden liepen de spanningen binnen
een commissie zo hoog op dat individuele commissieleden die bij een interne stemming tot de
minderheid hadden behoord zich geroepen voelden om zich tijdens de zitting van het plenum
openlijk te distantiëren van het rapport dat door hun commissie was uitgebracht, een verschijnsel
dat ook in de vergaderingen van de Staten-Generaal was voorgekomen. 111 De Nationale Vergadering
stelde dit niet erg op prijs, omdat deze handelwijze afbreuk deed aan het vertrouwen dat zij stelde in
commissiearbeid, en daarmee in de parlementaire variant waarvoor zij had gekozen. ‘Het verdriet
mij altijd’, zei Hahn toen commissielid Jan Willem Evers uitgebreid uiteenzette waarom hij een
rapport niet had ondertekend,
‘waneer ik in deeze vergadering het verhaal moet aanhoren van het geen er bij de benoemde
commissien voorgevallen is. Ik beschouw eene commissie gesteld om te adviseren als een persona
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moralis, waarin de meerderheid het advys regelt en van wege het geheel uitbrengt; ik vind dat de
vergadering met de intentien van commissarissen niets te doen heeft.’ 112

In een debat over de vraag of de voorgangers van kerkgenootschappen in de toekomst al dan niet
van staatswege bezoldigd moesten worden, gebeurde het zelfs dat binnen een commissie die was
opgedragen deze kwestie te onderzoeken en de vergadering op dit punt te adviseren zoveel
verdeeldheid bestond dat zij wel één rapport had uitgebracht, maar dat zij in dit rapport twee
alternatieve en op het belangrijkste punt aan elkaar tegenovergestelde plannen had opgenomen:
plan A was nogal duister geformuleerd, maar voor de leden van de vergadering bestond er geen
twijfel over dat alle voorgangers voortaan een staatssalaris zouden krijgen als het in werking werd
gebracht; plan B daarentegen was er volstrekt helder over dat er vanuit de staatskas ‘geene
betalingen […] aan of ten behoeve van een of ander godsdienstig genootschap’ zouden worden
gedaan. 113
Het gerucht ging dat het de streng gereformeerde commissievoorzitter Van de Kasteele was
geweest die had geweigerd zijn particuliere standpunt prijs te geven. Hij zou daarmee voor een
patstelling hebben gezorgd binnen de commissie. 114 Onder meer Vreede, Van Hooff, Van Leeuwen
en wederom Hahn spraken hun verbijstering uit dat de commissieleden niet één – ‘zoals de aard
van eene commissie schijnt te vorderen’ – maar twee ontwerpen hadden gepresenteerd. De
genoemde leden eisten dat de vergadering voor zij met de bespreking van het rapport zou beginnen
eerst zou doen wat eigenlijk de commissie had moeten doen: niet langer ‘rondom het groote punt
dwalen’, maar nu eindelijk eens bepalen of zij plan A of plan B tot leidraad van verdere
beraadslagingen zou aannemen. 115
Er zijn wel meer voorbeelden te geven van commissies die er niet in slaagden met één mond te
spreken, maar het moet gezegd dat veruit de meeste commissieleden wél in staat bleken hun ego
tijdelijk uit te schakelen en hun handtekening te zetten onder een rapport dat niet geheel hun eigen
mening weerspiegelde. Alleen een door alle commissieleden ondertekend rapport verschafte de
commissie het benodigde gezag om in het plenaire debat dat zou volgen werkelijk een rol van
betekenis te kunnen spelen. De wens om alle commissieleden binnen boord te houden leidde wel
regelmatig tot rapporten die van dubbelzinnige formuleringen aan elkaar hingen.
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De werkwijze
Hoe zag de arbeid van de vergadering er in de praktijk uit? Voor een juist begrip van de debatten die
in het vervolg van deze studie aan de orde zullen komen, is het van belang in deze paragraaf
systematisch de procedurele stappen na te gaan die in de zittingen van de Nationale Vergadering
werden gevolgd. De stappen zijn waar nodig voorzien van een of meer concrete voorbeelden, die
niet willekeurig zijn gekozen, maar aan de hand van veelbesproken inhoudelijke thema’s laten zien
welke obstakels de parlementsleden in hun dagelijkse arbeid op hun pad vonden. De hier volgende
paragraaf kan tevens worden beschouwd als een kort vademecum voor toekomstig gebruik van het
Dagverhaal, dat zich zonder kennis van de vergaderprocedures en de terminologie niet altijd even
gemakkelijk laat hanteren als historische bron.

Adviezen en preadviezen
Ieder vergadertraject begon met de plenaire lezing van een stuk; zoals hierboven reeds duidelijk
werd, kon het daarbij gaan om rekesten of adressen van burgers, missives van lagere overheden,
diplomatieke vertegenwoordigers en andere mogendheden, voorstellen van parlementsleden,
rapporten van commissies of comités of de mededeling van een belangrijke gebeurtenis. Wanneer
in de vergadering een stuk was gelezen, bracht de voorzitter hierover een zogeheten preadvies uit. 116
Hij moest dit advies ter plekke formuleren, daar hij niet, zoals in de Staten-Generaal gebruikelijk
was geweest, van tevoren op de hoogte werd gesteld van de stukken die ter tafel zouden werden
gebracht. 117 Een voorstel van Jan Pieter van Wickevoort Crommelin om dit gebruik ook in de
Nationale Vergadering in te voeren, had bij de vergadering geen gehoor gevonden, omdat, zoals
Christiaan Reyns het wat onhandig verwoordde, de ‘president geen primus inter pares’ was. 118 Coert
van Beyma nam bij de bespreking van dit voorstel de gelegenheid te baat om te laten blijken dat hij
zelfs het principe van het preadvies zoals dat nu werd gehanteerd te ver vond gaan:
‘Ik heb in Frankrijk, waar men toen de vrijheid kende, die wij nog maar van verre zien, ook
vergaderingen bijgewoond, maar daar mogt de president nimmer spreeken, als met toestemming
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der vergadering, en zijn plaats aan een ander voor die tijd cedeerende. Veel liever […] zou ik zien,
dat men het voetspoor in dezen van de Franschen volgde.’ 119

Zoals wel vaker stond Van Beyma in zijn beroep op de Franse praktijk alleen; het preadvies bleef
gehandhaafd.
Bij het uitbrengen van een preadvies gaf de voorzitter aan hoe hij dacht hoe de vergadering over
een stuk zou moeten beschikken. Hij kon hiervoor kiezen uit verschillende mogelijkheden, die
meest afkomstig waren uit het vergaderjargon van de oude Republiek, maar een enkele keer ook van
het Franse parlement waren afgekeken. Was een stuk geen verzoek of klacht maar een mededeling
of een steunbetuiging voor een bepaald standpunt, dan kon de voorzitter adviseren het aan te
nemen voor kennisgeving ofwel notificatie. Zulke stukken leidden doorgaans tot de minste
controverse. Wel ontstond regelmatig onenigheid over de vraag of in het genomen decreet al dan
niet een eervolle vermelding voor de indieners van het stuk moest worden opgenomen; de hier
gebruikte term was honorabele mentie, naar het Franse mention honorable.
De discussies hierover waren meestal procedureel van vorm, maar politiek van aard. Op 28
november 1796, te midden van het heftige debat over de aanvaarding van het Plan van Constitutie,
werd een aantal rekesten gelezen van ‘ingezetenen van Nederland’, die vroegen om de volstrekte
eenheid en ondeelbaarheid van de republiek. Jacob Nolet en Johan Brands wilden hieraan
honorabele mentie toekennen; Willem Teding van Berkhout en Tammo ten Berge verzetten zich
hiertegen ten stelligste, omdat zij vonden dat de vergadering daarmee vooruit zou lopen op haar
eigen oordeel in deze kwestie.
Vreede was met Nolet en Brands van mening dat burgers die hun vaderlandsliefde op een ‘zoo
energique wijze’ lieten blijken niets dan lof verdienden, maar voegde daar aan toe dat burgers die
‘tegengestelde adressen’ bij de vergadering zouden inleveren zeker géén eervolle vermelding
verdienden, omdat rekwestranten die zich verzetten tegen de grondbeginselen van de omwenteling
bij hem in een veel minder hoog aanzien stonden. Hij reageerde hiermee op Schimmelpenninck,
die geen honorabele mentie wilde voor de politieke standpunten in de rekesten, maar wel voor het
feit dat de rekwestranten zich door hun actieve opstelling positief hadden onderscheiden van zoveel
van hun landgenoten, die ‘stil en werkeloos’ toekeken. Uiteindelijk werd uitgerekend op voorstel
van de doorgaans niet erg verzoenend ingestelde Coert van Beyma besloten dat de uitdrukking
honorabele mentie achterwege zou worden gelaten, maar dat in plaats daarvan zou worden
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gedecreteerd ‘dat de vergadering, erken[nen]de de blijken van warme vaderlandsliefde, door de
ondertekenaars in de adressen uitgedrukt, dezelve aanneemt voor notificatie’. 120
De voorzitter van de Nationale Vergadering kon ook van mening zijn dat een stuk niet in
behandeling behoorde te worden genomen. Wanneer hij de inhoud van een stuk niet van belang
vond of wanneer er beledigende uitdrukkingen aan het adres van de vergadering in voorkwamen,
kon hij adviseren het te seponeren; in de contemporaine terminologie was het dan geen punt van
deliberatie of werd het zonder dispositie uitgegeven. Wanneer de vergadering besloot dat een stuk niet
behoorde tot haar eigen beleidsterrein maar tot dat van een lagere overheid of van de rechterlijke
macht, werd het doorgestuurd of gerenvoyeerd – een term die ook in de oude Republiek was gebruikt
– aan de competente instantie. 121 Zeker wanneer het de vraag was of een stuk thuishoorde bij de
nationale of bij een provinciale vergadering, was het voortdurend onderwerp van discussie of de
inhoud van de tekst viel onder wat in het Reglement was omschreven als ‘het huishoudelijke der
gewesten’.
De provincies die het meest gebeten waren op hun gewestelijke soevereiniteit hadden in de
onderhandelingen over de totstandkoming van de Nationale Vergadering gedaan gekregen dat zij
ieder geval tot de invoering van de constitutie het bestuur zouden houden over het ‘huishoudelijke
speciaal met relatie tot het justicieele, financieele, politie en oeconomie’. Moest het woord ‘speciaal’
echter zo worden opgevat dat de Nationale Vergadering zich alléén met deze vier terreinen niet
mocht bemoeien en dat zij in alle andere gevallen bevoegd was het rekest te behandelen? Of
betekende ‘speciaal’ dat de vergadering zich met de vier genoemde gebieden in ieder geval niet
mocht bezighouden, en dat verder per geval moest worden beoordeeld of een rekest bij de
Nationale Vergadering of bij een provinciale vergadering thuishoorde? En waar lagen eigenlijk de
grenzen van de vier bij naam genoemde domeinen?
De leden van de vergadering verschilden hierover radicaal van mening, en brachten hele dagen
door met bakkeleien over de vraag wat precies huishoudelijk was en wat niet. In algemene zin was
het daarbij zo dat parlementsleden minder zaken als huishoudelijk plachten te beschouwen
naarmate ze onvoorwaardelijker voorstanders waren van het principe van de eenheid en
ondeelbaarheid, maar hierop waren talloze uitzonderingen mogelijk. Opportunisme won het op dit
punt dikwijls van de wens consistent en daarmee geloofwaardig te zijn. De toon werd meteen gezet
toen al op de vierde zittingsdag de zogenaamde ‘Friese kwestie’ in de vergadering ter sprake kwam.
Zoals we eerder zagen had Friesland pas ingestemd met het Reglement na een revolutionaire
omwenteling in die provincie, waarbij een groot deel van het sterk tegen een Nationale Vergadering
120
121

Dagverhaal III, nr. 283 (zitting 28 november 1796) 117-18.
Vergelijk Thomassen, Instrumenten van de macht, 114.

184

gekante Friese Bestuur plaats had moeten maken voor radicalere revolutionairen die wél een
nationale volksvertegenwoordiging wilden. 122 Een aantal van de afgezette leden van het Provinciaal
Bestuur was vervolgens naar Groningen gevlucht.
Deze ‘Uitgewekene Representanten van het Volk van Friesland’, die zich nog altijd beschouwden
als de rechtmatige vertegenwoordigers van het Friese volk, hadden zich nu door middel van een
rekest gericht tot het lichaam waarvan zij niet hadden gewild dat het opgericht zou worden. Zij
beklaagden zich in dit rekest dat het nieuwe Friese gezag de indertijd nog door henzelf aangestelde
‘onpartijdige rechters’ van het Friese Hof had vervangen door ‘wettelooze indringers in het
verkragte volksgezag’, tegenover wie ze weigerden zich voor hun wettige daden te verantwoorden. Zij
vertrouwden er daarom op
‘dat uwe vergadering, waarop het oog van Nederland, waarop het oog van Europa zich thans gaat
vestigen, billijkheid, recht en vrijheid, boven redeloos geweld, boven krijtende onrechtvaardigheid
en alle orde en wetten vertredende regeringloosheid, zal handhaven’. 123

De Nationale Vergadering had met dit rekest onmiskenbaar een belangrijke slag gewonnen in haar
streven door de gehele natie erkend te worden als hoogste gezagsorgaan. Bij de parlementsleden die
de Friese omwenteling van januari beschouwden als een noodzakelijke en daarom legitieme
revolutionaire stap op weg naar de staatkundige eenheid overheerste echter de verontwaardiging
over wat zij zagen als schaamteloos opportunisme. De personen die zich nu beklaagden, hield Johan
Valckenaer zijn collega’s voor, ‘zijn juist dezelve, die de daarstelling uwer vergadering met alle kracht
[…] hebben tegengehouden en tegengewerkt. Het zijn dezelve […] die nu zij van hunnen
provincialen troon zijn gebonsd […] uwe autoriteit imploreren.’ 124
Ploos van Amstel, Bosch, Midderigh, Van Zonsbeek, Vonk, Nuhout van der Veen en andere
revolutionaire voorstanders van de eenheid beweerden in de bespreking van het rapport over dit
rekest uit alle macht dat deze kwestie krachtens het Reglement ‘geheel huishoudelijk’ was, en dat de
vergadering het Friese Provinciale Bestuur in het uiterste geval slechts met een vrijblijvende missive
mocht aansporen tot een verzoenende houding. Hun felste tegenstanders in deze kwestie waren
parlementariërs als Teding van Berkhout, Kantelaar, Nieuhoff, Van Castrop, Ten Berge en Jordens,
die zich in het verdere verloop van de vergadering zouden laten kennen als onvermoeibare
pleitbezorgers van de handhaving van de gewestelijke soevereiniteit, maar nu wilden dat de
Nationale Vergadering uit haar midden een commissie benoemde die zich in Friesland persoonlijk
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in de kwestie zou mengen. Na een discussie die bijna drie volle dagen in beslag nam werd op 6 april
uiteindelijk besloten tot een missive. 125 Toen de kwestie enkele dagen later wederom opborrelde,
liet Hahn zich ontvallen
‘dat het bloed mij in de aderen kookt, en dat het dus misschien wijzer was niet te spreken; maar ik
zal alleen zeggen, dat op deze wijze de Nationaale tijd verspild wordt, terwijl er reeds sedert
maandag zo veele zaaken aan de orde van de dag [zijn] en behooren afgedaan te worden’. 126

De bittere strijd die de Nationale Vergadering zou uitvechten over de grenzen van haar eigen macht
was toen pas net begonnen. De Friese kwestie zou de vergadering blijven verdelen, en de vraag of de
vergadering bevoegd was zich ergens in te mengen werd ook in andere kwesties voortdurend aan de
orde gesteld. De meeste leden van de vergadering lieten daarbij hun telkens wisselende positie
afhangen van de aard van de zaak en van het heersende politieke klimaat bij het overheidsorgaan
waaraan de kwestie eventueel zou moeten worden overgelaten. Een complicerende factor was dat
parlementsleden elkaar regelmatig wezen op dit weinig consequente gedrag.
Zo werd op 19 december 1796 in het verlengde van de Friese kwestie een rapport voorgelezen
over het gedrag van Reinier Dibbetz, de griffier van het afgezette Friese bestuur, die eveneens naar
Groningen was uitgeweken, en zich nu in Den Haag volop in het politieke strijdgewoel had
gemengd. Dibbetz was door het Hof van Friesland aanvankelijk beschuldigd van ‘landsdieverij’, een
beschuldiging waarop de rechtbank later was teruggekomen. De vraag was nu of de Nationale
Vergadering zich in deze kwestie moest mengen en Dibbetz in zijn eer moest herstellen, of dat dit
een huishoudelijke justitiële kwestie was waarmee zij zich niet had te bemoeien. Volgens de
Amsterdammer Hendrik van Castrop bleek uit het rapport dat Dibbetz ‘puur, zuiver en innocent’
was. Hij distantieerde zich krachtig van de suggestie ‘dat de Vergadering een rechterlijke rok zoude
aantrekken’ indien zij met de opstellers van het rapport zou concluderen dat de beschuldiging aan
het adres van Dibbetz ‘in een vlaag van drift’ was begaan. 127
De volgende dag behandelde de vergadering een rekest van een zekere Hendrik Tigman, die
beweerde door het volk ‘wel en wettig’ te zijn verkozen tot schout van Texel en baljuw van Eierland.
Tigman beklaagde zich over het Provinciale Bestuur van Holland, dat weigerde hem als zodanig te
erkennen om de eenvoudige reden dat schout en baljuw helemaal geen verkiesbare ambten waren.
Van Castrop was nu van mening dat de Nationale Vergadering zich niet in de kwestie behoorde te
mengen, en deed daarbij zonder blikken of blozen een beroep op de artikelen 100 en 101 van het
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Reglement, die de gewesten het bestuur liet over huishoudelijke zaken. Zijn Rotterdamse collega
Johan Brands reageerde furieus:
‘Gisteren, toen […] het rapport over den Burger Dibbetz wierd uitgebracht, waren veele leden van
advis, dat het verschil tuschen het Provinciaal Bestuur in Friesland, en den gem[elde] Burger
Dibbetz een pure domestique zaak was. […] De Burger Van Castrop integendeel heeft bij herhaalde
rijzen trachten te beweeren, dat […] deze Nationale Vergadering er de uitspraak over moest doen.
[…] Ik meende dus dat deze zaak op dezelfde wijze zoude kunnen worden getracteerd […] Maar
neen! de burger Van Castrop maakt hier en geheel andere tournure, en zegt: dit is een zuivere
huishoudelijke zaak.’ 128

Zowel het opportunistisch handelen zelf als de pogingen om dit aan de kaak te stellen vonden
enkele dagen later onverbiddelijk hun weg naar de lezers van het Dagverhaal. Ze misten hun
uitwerking niet – zelfs voor de niet vooringenomen eenentwintigste-eeuwse lezer is het moeilijk
jegens een inderdaad weinig scrupules kennend parlementslid als Van Castrop geen antipathie te
ontwikkelen – en deden daarmee ernstig afbreuk aan de waardigheid die de vergadering nodig had
om zich te kunnen ontwikkelen tot een gezaghebbend politiek lichaam.
Wanneer de voorzitter meende dat een voorstel of een rekest in behandeling diende te worden
genomen, kon hij de vergadering aanraden eerst een deskundig oordeel te vragen alvorens zij tot
besluitvorming overging. Het stuk kon dan voorzien van een verzoek om consideratiën en advies – ook
dit was een begrip uit de praktijk van de Staten-Generaal – worden doorgestuurd naar een van de
uitvoerende comités of naar een lagere overheidsinstantie. De vergadering kon de processen van
informatievoorziening en oordeelsvorming ook zelf ter hand nemen en het commissoriaal maken;
zij benoemde dan uit haar midden een tijdelijke commissie of stelde een stuk in handen van een
reeds bestaande commissie. In alle gevallen moest de vergadering vervolgens afwachten tot de
bevoegde personen rapport kwamen uitbrengen. Wanneer dit gebeurde, werd de voorzitter geacht
te vragen of de vergadering direct met de bespreking van het rapport wilde aanvangen of verkoos de
behandeling uit te stellen tot een later moment, zodat de leden het nader konden bestuderen.
In de laatste plaats kon de voorzitter adviseren een stuk in beraad ofwel in advies te houden. Dit
gebeurde bijvoorbeeld wanneer er naar aanleiding van een eerder ontvangen stuk met vergelijkbare
strekking al een onderzoek was gestart waarvan hij eerst de uitkomst wilde afwachten, of wanneer
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hij vond dat de vergadering door het stuk te behandelen de constitutiecommissie in de wielen zou
rijden. Wanneer twaalf leden van de vergadering dit vroegen, was de voorzitter verplicht de
bespreking van een stuk uit te stellen tot de volgende dag, waarop de kwestie dan moest worden
afgedaan. Een stuk kon ook voor langere termijn in beraad worden gehouden. Het kwam wel voor
dat de termijn niet door de vergadering werd bepaald; de zaak keerde dan in de praktijk soms nooit
meer terug op de agenda. Als parlementsleden een kwestie zonder verdere motivering probeerden
uit te stellen, laadden zij daarmee al snel de verdenking op zich dit te doen omdat ze vermoedden
dat de meerderheid die zich op dat moment aftekende hen onwelgevallig zou zijn. 129
Vaker echter werd bij het uitstellen van de behandeling ook een termijn vastgesteld die varieerde
van enkele dagen tot twee weken. De behandeling werd dan voor een bepaalde zitting aan de orde
van de dag gesteld, een vertaling van het Franse ‘mettre à l’ordre du jour’. 130 Regelmatig gebeurde het
dat de bespreking van een rapport of de behandeling van een ander stuk aan de orde van de dag
was, maar dat er zoveel onvoorziene en dringender zaken op de agenda stonden dat het toch niet
kon worden behandeld; er konden dan weken en zelfs maanden verstrijken. In de vergaderzaal hing
een lijst aan de hand waarvan de parlementsleden konden bepalen welke zaken de eerstvolgende
dagen moesten worden afgedaan. 131 Wanneer de vergadering hier toch niet aan toekwam, bleven ze
aan de orde van de dag tot dit wel was gebeurd.
Wanneer een kwestie aan de orde van de dag werd gesteld, gebeurde dit om de parlementsleden
in de gelegenheid te stellen over deze kwestie desgewenst een advies uit te brengen. Zij deden dit
doorgaans met lange vertogen die ze van tevoren uitschreven en in de vergadering in hun geheel
voordroegen. In de meeste gevallen gaven ze een exemplaar van hun redevoering af aan de
redacteuren van het Dagverhaal, die deze dan integraal opnamen in hun verslaglegging van de
zitting. 132 Eenmaal voelden de redacteuren zich verplicht expliciet te vermelden dat zij van een ‘vrijgeëxtendeert discours’ van Schimmelpenninck alleen het ‘hoofdzaakelijke’ hadden kunnen
weergeven, omdat ‘de Burger Schimmelpenninck zijn discours niet in schrift had, maar het voor de
vuist uitsprak’. 133 Schimmelpenninck improviseerde zijn toespraken wel vaker en hij deed dit met
verve, maar hij lijkt hierin wel uitzonderlijk te zijn geweest. 134 Niettemin kwam het regelmatig voor
dat ook redevoeringen van andere parlementsleden in het Dagverhaal slechts bij benadering ofwel in
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substantie konden worden weergegeven, bijvoorbeeld omdat ze hadden verzuimd een afschrift in te
leveren.
De meeste leden van de vergadering waren niet met al te veel improvisatietalent behept.
Wanneer zij hun speeches eenmaal hadden uitgeschreven, hielden ze er doorgaans aan vast, ook als
de punten die ze wensten te maken al door vele sprekers voor hen waren gemaakt en door talloze
anderen waren herhaald. Soms trachtten parlementsleden dit te ondervangen door een duidelijk
eerder geschreven voordracht te laten voorafgaan door een korte later geschreven inleiding waarin
ze zich ervoor verontschuldigden of zich er ten minste van bewust toonden dat in hun eigen
bijdrage niet veel nieuws meer aan de orde gesteld zou worden – om de bijdrage vervolgens toch in
haar geheel voor te lezen.
Zeker in het geval van onderwerpen waarover rapport na rapport verscheen en die zo steeds
weer op de parlementaire agenda terugkeerden ging het in de praktijk al snel nauwelijks meer om
wederzijdse overtuiging. In het debat over de vraag of het Plan van Constitutie al dan niet als
discussiestuk moest worden aanvaard, erkende de federalist Jacob de Mist dat als de meerderheid
ervan overtuigd was dat de natie ‘volstrekte één en ondeelbaarheid in hunne bijzondere
huishouding en zamensmelting van schulden’ wilde, het niet kon missen of zij zou besluiten het
Plan te verwerpen. Hij zou zich in dat geval graag aan dit besluit onderwerpen omdat, zo betuigde
hij, ‘ik door het uitbrengen van mijn advys, contrarie aan die volstrekte eenheid, mijn geweten heb
geschoond’. 135
Toen op 2 december uiteindelijk was besloten dat de eenheid en ondeelbaarheid de grondslag
moest vormen voor het uiteindelijke constitutieontwerp, kon Teding van Berkhout het een maand
later toch niet laten om voor de zoveelste keer op te merken dat hij het zeer nadelig zou vinden
wanneer dit principe ‘zonder eenige modificatie of restrictie’ in de grondwet werd opgenomen. Hij
stelde daarbij in ‘niets van aanbelang’ te kunnen toestemmen wanneer hij ‘in gemoede van het
tegendeel overtuigd’ was, en zich alleen door zijn redevoeringen te kunnnen verantwoorden bij het
Nederlandse volk. 136 Ook De Mist bleef zichzelf uit ‘bezef van pligt’ keer op keer herhalen, en toen
in diezelfde januarimaand het debat over de schuldensamenvoeging een aanvang nam, was hij er
onder het motto ‘ik mag niet zwijgen, zo lange ik mag en kan spreken’ als eerste bij met een zeer
uitvoerig advies waarin hij al zijn argumenten nog eens de revue liet passeren. 137
Niet iedereen hechtte er zo sterk aan voortdurend verantwoording te blijven afleggen. Het kwam
ook wel voor dat parlementsleden die zich in een bepaalde kwestie als spreker hadden aangemeld
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‘ter besparing der nationaale tijd’ van het woord afzagen en zich aansloten bij één van de
voorgaande sprekers. 138 Minder vaak gaven de volksvertegenwoordigers expliciet toe eerst een
bepaald standpunt te hebben gehuldigd, maar zich er vervolgens van te hebben laten overtuigen dat
een ander standpunt beter was. 139 Hoewel de leden van de Nationale Vergadering het er over eens
waren dat zij in de ideale situatie unanieme consensus bereikten door wederzijdse overtuiging, de
wijze waarop ook in de Staten-Generaal beslissingen tot stand waren gekomen, lijken individuele
volksvertegenwoordigers het in de nieuwe, publieke situatie als gezichtsverlies te hebben ervaren
wanneer ze niet tot de overtuigers maar tot de overtuigden behoorden. 140
Het feit dat de volksvertegenwoordigers de commissierapporten en redevoeringen zelf in het
Dagverhaal konden teruglezen, betekende een belangrijke verandering ten opzichte van de
vergaderpraktijk van de Staten-Generaal. Omdat ter discussie liggende stukken of redevoeringen
daar slechts in uitzonderlijke gevallen werden vermenigvuldigd en onder de leden verspreid,
moesten alle aanwezigen steeds goed opletten wanneer deze in de vergadering werden voorgedragen.
Zonder de stukken gelezen te hebben en alleen op basis van hun gehoor formuleerden de
verschillende gewestelijke deputaties vervolgens hun adviezen, een begrip dat zoals we zagen door de
Nationale Vergadering werd gehandhaafd. Deze adviezen werden dan door de voorzitter samengevat
tot een conclusie, die de griffier samen met het voorstel en de adviezen opnam in een resolutie; deze
resolutie moest de volgende dag wel door de delegaties worden goedgekeurd, waarbij het nog tot
protesten kon komen; dit neemt echter niet weg dat de besluitvorming in tamelijk hoge mate afhing
van de wijze waarop twee individuen – de tijdelijke voorzitter en de griffier – het in de vergadering
gelezene interpreteerden of wensten te interpreteren. 141
Ook in de Nationale Vergadering werden commissierapporten lang niet altijd gedrukt en aan de
leden rondgedeeld, maar hun integrale publicatie in het Dagverhaal stelde de parlementsleden in
staat om bij de behandeling van zo’n rapport toch tot in detail op de inhoud in te gaan.
Voorwaarde was wel dat de redacteuren ervoor kozen het rapport direct op te nemen in hun verslag
van de zitting waarin het in de vergadering werd meegedeeld, en niet, zoals ook wel gebeurde, pas in
het verslag van de dag waarop met de bespreking werd begonnen; het verscheen dan mogelijk te laat
in druk om voor de parlementsleden nog van nut te kunnen zijn. Bij onderwerpen van belang
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strekten de standpuntuitwisselingen zich doorgaans evenwel uit over meerdere zittingsdagen en
werden ze regelmatig onderbroken door de behandeling van urgentere zaken. Omdat het Dagverhaal
in de tussentijd gewoon doorliep, hadden de leden die later het woord voerden dan alsnog de
beschikking over het rapport; bovendien konden zij beschikken over de redevoeringen van de
sprekers die hen waren voorgegaan.
Regelmatig verwezen parlementsleden naar het Dagverhaal wanneer ze hun collega’s wilden
herinneren aan zaken die eerder in de vergadering waren gezegd of voorgevallen. Dit gebeurde tot
ergernis van Hahn, die zei het blad weliswaar met genoegen te lezen, maar wel vond dat het als niet
door de vergadering zelf uitgegeven orgaan ‘geene authenticiteit’ had. Hij prees de vlijt van de
‘dagbladschrijvers’, maar voegde daar aan toe dat zij niet feilloos waren ‘omtrent het opgeven der
onderscheidene advysen’, en dat de vergadering argumenten die uit het Dagverhaal waren gehaald
niet als bewijsvoering kon toestaan. 142 Hahn was op dit punt echter een roepende in de woestijn.
De meesten van zijn collega’s koesterden het Dagverhaal toch vooral als een parlementair
hulpmiddel van onschatbare waarde, dat door de permanente beschikbaarmaking van de stukken
en het scheppen van de mogelijkheid collega’s te confronteren met hetgeen zij eerder gezegd
hadden de aard van de politiek radicaal had veranderd.

Debatteren en besluiten
Als de voorzitter na de eerste lezing van een stuk een preadvies had gegeven, was hij verplicht te
vragen of er leden waren die hierop iets hadden aan te merken. 143 Wanneer een rapport van een
parlementaire commissie was gelezen, werd hij verondersteld te vragen of de vergadering aan het
rapport als geheel en dus ook aan het daarin doorgaans opgenomen conceptdecreet haar
goedkeuring verleende. Wanneer een kwestie aan de orde van de dag was geweest en alle
parlementsleden die hadden aangegeven hierover het woord te willen voeren aan bod waren
gekomen, behoorde de voorzitter opnieuw een preadvies te formuleren.
In alle gevallen gold dat wanneer geen enkel lid van de vergadering dan het woord vroeg, de
voorzitter het besluit afhamerde; het besluit was hiermee genomen. Meestal verliep deze procedure
zonder problemen, maar in een enkel geval liet de voorzitter, te goeder trouw of met opzet, de
hamer te snel vallen, steevast tot opperste verontwaardiging van de leden. Jan van Hooff
waarschuwde nadrukkelijk voor het gevaar van besluiten die niet tot stand zouden zijn gekomen
wanneer ‘overhaaste hamerslagen het woord niet als het waare uit den mond der adviseerende leden
142
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hadden geslagen. Dusdanige hamerslagen […] heb ik beschouwd, als zoo veel nagels aan de doodkist
der vrijheid geklonken.’ 144
Parlementsleden die het niet eens waren met een preadvies of met een in een rapport
opgenomen concept-decreet, maakten dit bij de voorzitter kenbaar. Zij motiveerden hierop hun
bezwaren en deden een tegenvoorstel. Anderen stonden vervolgens op om zich achter het advies van
de voorzitter te scharen, en een echt debat was geboren. In het geval dat slechts een of enkele leden
zich tegen het advies van de voorzitter uitspraken, vervolgde deze na deze eerste discussieronde met
het herhalen van zijn eigen voorstel, omdat hij er dan van uit kon gaan dat een ruime meerderheid
van de vergadering het wel met hem eens was. De leden die zagen dat ze in hun bezwaren
onvoldoende gesteund werden, kozen er meestal voor hun verzet op zo’n moment te staken en zich
alsnog bij het hen onwelgevallige besluit neer te leggen. ‘Zoo de president denkt’, aldus Johan van
Leeuwen nadat hij zich tegen de inhoud van een rapport had verklaard, ‘dat de meerderheid voor
het advys der rapporteurs is, kan hij concludeeren […]; hij doe zoals het behoort, dat is zijne zaak. Ik
heb mijn plicht betragt, en zie wel, dat weinige mij secondeeren.’ 145
Het gebeurde ook wel dat parlementsleden opnieuw het woord namen om hun standpunt
andermaal voor het voetlicht te brengen in een laatste poging hun collega’s toch nog te overtuigen.
Ze konden de voorzitter eveneens verzoeken over te gaan tot een hoofdelijke stemming. 146 Deze was
dan verplicht aan dit verzoek gehoor te geven en de kwestie in omvrage te brengen ofwel het appel
nominal te institueren.
In het Dagverhaal werd de hoofdelijke stemming soms aangeduid met de Franse benaming appel
nominal. Dit lijkt te suggereren dat deze wijze van stemmen was afgekeken van de vergaderpraktijk in
de Franse Assemblée, die alleen haar toevlucht nam tot deze wegens tijdrovende stemwijze wanneer
de daar gebruikelijke methode van zitten en opstaan geen duidelijke winnaar opleverde. 147 Het
Reglement van orde van de Commissie Bicker sprak echter van ‘hoofdelijke omvrage’, een benaming
die onder de parlementariërs eveneens gangbaar was. 148 De omvraag was een vast onderdeel geweest
van de vergaderprocedure in de oude Republiek, waar zij betrekking kon hebben op het uitbrengen
van adviezen, maar in het geval van meerderheidsbesluitvorming ook op het geven van een
stemverklaring. 149
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Wanneer de voorzitter bemerkte dat er tegen zijn preadvies bezwaren bestonden bij een groot
deel van de vergadering kon hij zelf tot een hoofdelijke stemming besluiten, of hij kon een door een
van de leden gedaan tegenvoorstel waarvoor meer steun leek te bestaan aan de vergadering
voorleggen. Als niet een, maar verschillende voorstellen door meerdere leden werden gesteund,
ontstond regelmatig een discussie over de vraag welk van deze voorstellen de voorzitter in dat geval
moest overnemen. Dit was eveneens het geval wanneer het preadvies van de voorzitter wel in
stemming werd gebracht, maar vervolgens door de vergadering werd verworpen; ook dan moest uit
de verschillende debatbijdragen immers één nieuw voorstel worden gekozen. Niet alleen de aard
van het voorstel stond daarbij ter discussie, maar regelmatig ook de precieze formulering. Als een
voorstel uiteindelijk in stemming werd gebracht, kon het uiteraard worden verworpen; in dat geval
lagen alle opties weer open, en begon het debat opnieuw.
Wanneer eenmaal was besloten dat er een hoofdelijke stemming moest komen en hoe de
precieze vraagstelling moest luiden, werden de namen van de leden opgelezen en gaven dezen aan
voor of tegen te zijn. 150 De volgorde bij de stemmingen werd bepaald door de tweewekelijks
wijzigende plaatsnummers. Net als bij het uitbrengen van de adviezen, dat geschiedde in de
volgorde waarin de sprekers zich bij het bureau van de kanselarij hadden aangemeld, was er dus
geen sprake van een vaste rang- of zitorde. Dit betekende het einde van de vergaderorde die tot
1795 gebruikelijk was geweest in alle politieke vergaderingen van de Republiek: vaste zitplaatsen
hadden daar de volgorde bepaald waarin de deelnemers zich mochten uitspreken.
Net als het gebruik zelf vond de rangorde die was gehanteerd in de Staten-Generaal haar
oorsprong in de hoofse vergadercultuur van de Bourgondische Nederlanden. Dit betekende dat de
gedeputeerden uit het voormalig hertogdom Gelderland altijd eerst mochten spreken, gevolgd door
die uit de voormalige graafschappen Holland en Zeeland en die uit de voormalige heerlijkheden
Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen. Op andere bestuursniveaus werden standsverschillen,
anciënniteit en leeftijd als criteria gehanteerd, maar een vast gegeven was dat het altijd dezelfden
waren die de toon konden zetten. 151 Naast het loslaten van de last en ruggespraak kan het
doorbreken van de vaste rangorde in de Bataafse politieke instituties worden beschouwd als de
tweede revolutionaire herziening van het heersende vergaderregime.
De Nationale Vergadering kende geen minimum aantal leden dat voor een stemming aanwezig
moest zijn. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat in de ochtendsessie van 27 april 1797 met 19
tegen 15 stemmen een besluit werd genomen. Coert van Beyma en enkele anderen protesteerden
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ertegen dat een kwestie met maar 34 van de 126 leden kon worden afgedaan, maar voorzitter Jan
Couperus wuifde deze protesten weg met het argument dat dit dagelijks gebeurde. Het besluit werd
gewoon in het decretenregister bijgeschreven. 152
Volgens het Reglement van orde mochten volksvertegenwoordigers alleen afwezig zijn wanneer zij
hiervoor ‘wettige redenen’ hadden. Zij moesten vooraf de voorzitter in kennis stellen van hun
afwezigheid, en wanneer deze twijfelde aan de geldigheid van de opgegeven redenen kon hij deze
aan de vergadering voorleggen.

153

Als geldige redenen golden in ieder geval ziekte en

commissieverplichtingen, maar in de praktijk honoreerden de voorzitters ook absentieverzoeken
waarvoor motieven in de persoonlijke sfeer werden aangevoerd. Het meest problematisch was echter
niet de absentie met permissie, maar de grote groep parlementsleden die bij stemmingen ontbrak,
maar formeel helemaal niet afwezig was. Toen aan het begin van de zojuist genoemde
ochtendzitting van 27 april 1797 de presentielijst werd gelezen, waren niet 34, maar 102 leden
aanwezig. De overige 68 leden hadden zich daarna teruggetrokken uit de vergadering, om mogelijk
weer in de bankjes terug te keren voor het belangrijke constitutionele debat dat die middag op het
programma stond.
Jan Bernd Bicker, zelf een van de meest plichtsgetrouwe leden, bracht deze in zijn ogen zeer
ongewenste afwezigheid op 20 oktober 1796 in de vergadering ter sprake. Hij vond dat
parlementsleden die om persoonlijke redenen absent waren geen daggeld meer behoorden te
ontvangen; daarnaast stelde hij voor de presentielijst ook bij sluiting van iedere zitting te lezen, en
leden die bij de tweede lezing afwezig waren slechts de helft van hun daggeld toe te kennen. Vooral
het eerste deel van het voorstel van de zelf puissant rijke Bicker stuitte op het nodige verzet, dat
onder meer werd verwoord door Johan van Lokhorst. Deze zei genoodzaakt te zijn soms enkele
dagen naar huis terug te keren omwille van zijn particuliere belangen, maar ook om zich van geld te
voorzien, omdat de uitbetaling van de daggelden nogal eens op zich liet wachten. Ook wees hij op
de mogelijkheid dat zich in de familie ziekten en sterfgevallen voordeden waarvoor parlementsleden
zich moesten absenteren; Van Lokhorst kon zich niet voorstellen dat het Nederlandse volk wilde
dat zij daarom hun daggeld misliepen. 154
Bickers voorstel werd commissoriaal gemaakt. Anderhalve week later stelde een commissie bij
monde van Daniël de Leeuw voor dat voortaan niet alleen bij de sluiting van de vergadering, maar
ook bij hoofdelijke stemmingen de absenties zouden worden genoteerd, en dat bij vijf absenties per
maand één daggeld zou worden ingehouden. De vergadering was hiervan blijkbaar niet gediend,
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want de bespreking van dit rapport liet eerst twee maanden op zich wachten, werd toen nogmaals in
beraad gehouden, en keerde daarna niet meer terug op de agenda. 155 Pas gedurende de tweede
Nationale Vergadering werden de absentiepraktijken weer onderwerp van plenair debat. 156
Uit de grootschalige afwezigheid bij de behandeling van minder belangrijk geachte onderwerpen
moet niet direct de conclusie worden getrokken dat de leden van de Nationale Vergadering massaal
wegliepen voor de verantwoordelijkheden van hun ambt. Groen als ze waren groeiden de vele
werkzaamheden hen soms boven het hoofd. Opeenvolgende voorzitters reageerden door hun
collega’s een vergaderregime op te leggen waaraan onmogelijk viel te voldoen. Op vrijdag 30 maart
1797 verzocht Van de Kasteele de voorzitter met klem die zaterdag nu eens geen zitting te houden
omdat parlementsleden door ‘de veelheid der commissoriaalen, en de aanhoudende sessien […] met
werkzaamheden overkropt waren’.157 Het Reglement van orde stelde dat zittingen zes dagen per week
plaatsvonden, maar dat het de voorzitter vrijstond zo mogelijk ook de zaterdagen vrij te houden. 158
Aanvankelijk wilde dit nog wel redelijk lukken, maar naarmate de werkzaamheden en vooral ook de
debatten toenamen werd de zaterdag steeds vaker vergaderdag, en was zelfs de zondag niet meer
heilig. 159 De gewone zittingen begonnen om 11 uur ’s morgens en eindigden op wisselende
tijdstippen in de namiddag, maar voorzitters belegden in drukke periodes ook regelmatig
buitengewone avondzittingen, die tot na middernacht konden duren. 160
Zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken vormden zich in de Nationale Vergadering partijen.
Van een onderlinge verdeling van portefeuilles die correspondeerden met de verschillende
beleidsterreinen, een van de meest vanzelfsprekende functies van de hedendaagse politieke partij,
was binnen de Bataafse partijen echter geen sprake. De Nationale Vergadering bestond in die zin
uit 126 eenmansfracties die stuk voor stuk geacht werden zich persoonlijk in ieder denkbaar
onderwerp te verdiepen, zonder dat ze daarvoor medewerkers in dienst hadden. Daarbij hadden de
Bataafse parlementariërs te maken met allerlei andere aan hun ambt verbonden werkzaamheden. Ze
moesten zelf hun toespraken schrijven en zelf brieven van burgers beantwoorden. Ze hechtten ook
belang aan contact met het thuisfront en wilden op de hoogte blijven van wat er in de politieke pers
verscheen. Het wekt daarom weinig verbazing dat velen er niet in slaagden alle zittingen volledig bij
te wonen.
Op maandag 3 oktober 1796 somde de backbencher Jan Smissaert in een brief aan zijn vriend
Samuël Wiselius op dat hij de donderdag ervoor elf ambtelijke en verschillende persoonlijke
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brieven had opgesteld en dat hij bovendien 24 folio’s notulen had uitgeschreven. ‘Ik zeg dit maar
eens, tot een nieuw bewijs dat bij ons doorgaands meer te doen is, dan het publiek kan geloven.’ 161
Zes maanden later was de situatie al niet veel anders. ‘Veelvuldig werk, buyten en behalven de steeds
bijna permanente zittingen der Nationale Vergadering noodzaken mij zeer kort te zijn’, las Wiselius
ditmaal in een brief van Jan Bernd Bicker. 162 In de tweede Nationale Vergadering die in september
1797 van start ging bleef de werkdruk onverminderd hoog. ‘De meeste in onse vergadering en daar
onder ik’, schreef Coert van Beyma in december 1797, ‘hebben het zoo volhandig dat er bijna geen
tijd tot eeten en slaapen overblijft; neem mij dus niet kwalijk dat ik u niet geantwoord heb’. 163
Omdat het geringe aantal leden dat aan stemmingen deelnam onverbiddelijk werd vastgelegd in
het Dagverhaal, ontstond gemakkelijk de indruk dat de leden er de kantjes van afliepen. In de
contemporaine strijd om de beeldvorming ging deze slag verloren, maar achteraf overheerst toch
vooral de indruk dat de meeste leden van de vergadering, zelfs diegenen die aanvankelijk onder
protest zitting namen, zich wel degelijk met volle toewijding van hun taak hebben gekweten.

De resumptie van de decreten
Aan het begin van iedere zitting werden de door de secretarissen opgestelde notulen van de vorige
zittingsdag – met daarin ook de extensie oftewel de volgens een vaste formule opgeschreven weerslag
van de genomen besluiten – plenair gelezen en goedgekeurd. Behoudens besluiten die omwille van
hun urgentie zonder resumptie waren genomen, werden besluiten pas van kracht wanneer deze
resumptie had plaatsgevonden, waarna ze werden opgenomen in het gepubliceerde decretenregister
van de vergadering. Deze dagelijks verschijnende en per maand ingebonden Decreeten der Nationale
Vergadering waren de opvolger van de Resolutien van de Staten-Generaal, waarop ze wat betreft
opbouw en vormgeving erg leken. 164 De titels van deze beide publicaties geven aan dat de
naamgeving van de besluiten wel was veranderd: waar ze in de Republiek resoluties heetten, werd
nu, naar Frans voorbeeld, consequent gesproken van decreten. De begrippen extenderen en resumeren
waren dan weer overgenomen uit de vergaderpraktijken van de oude Republiek, waar een
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vergelijkbaar gebruik gangbaar was geweest. 165 Ook in de Franse Assemblée was een dergelijke
verificatieprocedure geïntroduceerd, maar de lecture du procès-verbal, zoals zij daar heette, maakte in
de Bataafse terminologie geen school. 166
Een regelmatig terugkerende vraag was of de vergadering een eenmaal genomen besluit mocht
rapporteren. Dit opmerkelijke gallicisme, dat herroepen betekende, vond haar oorsprong in de
praktijk van de Franse Assemblée. 167 De Fransen hadden in tegenstelling tot de Bataven
uitdrukkelijk in hun Règlement opgenomen dat decreten niet konden worden teruggedraaid, maar
het feit dat de uitdrukking rapporter un décret in het leven werd geroepen wijst erop dat dit in de
praktijk toch gebeurde. 168 Hetzelfde gold voor de Bataafse parlementsleden, die de Franse
uitdrukking overnamen, al bleven sommigen van hen lang hun twijfels houden over de precieze
betekenis: nog in mei 1797 omschreef Gerard van Marle de uitdrukking ‘een decreet rapporteren’
als ‘een van die nieuwigheden [… ] welke men hier te lande te voren niet gekend heeft’. Hij vroeg hij
zich af of zij inhield dat een decreet als geheel vervallen werd beschouwd en dat de vergadering nu
weer kon besluiten wat zij wilde, of dat met het ‘rapporteren’ van een decreet automatisch het
tegendeel was besloten. 169 De meeste leden van de vergadering waren het er toen al over eens dat de
eerste betekenis de juiste was, maar hadden het principe daarmee niet noodzakelijkerwijs aanvaard.
Regelmatig veroordeelden Bataafse volksvertegenwoordigers het herroepen van besluiten en stelden
zij dat de goedkeuring van een decreet onrechtmatig zou zijn omdat dit een ander, reeds genomen
decreet zou ‘rapporteren’. De vergadering, luidde hierbij de vaste formule, moest ‘gelijk blijven aan
zich zelve’. 170
Jacob Kantelaar stelde hier tegenover dat de vergadering niet alleen het recht, maar zelfs de
plicht had besluiten te veranderen, en zei het ‘ten hoogste onteerend’ voor de vergadering te vinden
wanneer zij aan zichzelf gelijk zou blijven als zij zwaarwegende redenen had om ‘aan zich zelve
ongelijk te worden’. 171 Het lijkt erop dat deze realistische zienswijze naarmate de zittingsperiode
verstreek – en meer besluiten voor verbetering of herziening vatbaar bleken – ook bij de rest van de
vergadering de overhand kreeg. Men bleef echter van mening dat het ‘rapporteren’ van een decreet,
zoals de opstellers van een rapport het verwoordden, niet mocht dan om dringende redenen en bij
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volstrekte noodzakelijkheid, omdat een dergelijke stap blijk gaf van ‘wankelbaarheid in het bestuur’,
en omdat ‘door het rapporteeren van een enkel decreet, alle de overige eenigsins op losse schroeven
gesteld zouden worden’. 172
De parlementaire strijd verstomde meestal wanneer de hamerslag die een besluit bekrachtigde had
geklonken, maar in enkele gevallen werd zij uitgerekt tot het moment van de resumptie, waarop het
decreet werkelijk officieel werd gemaakt. 173 Eén zo’n incident zal hier tot besluit van dit hoofdstuk
wat breder worden uitgelicht, omdat het scherp laat zien dat de Nationale Vergadering weliswaar
kon trachten haar zittingen zoveel mogelijk te reguleren door geschreven regelgeving, maar dat het
gedeelde begrippenapparaat en de gezamenlijke uitgangspunten die nodig waren om de
vergaderingen ordelijk te laten verlopen toch grotendeels in het debat zelf moesten ontstaan.
Vanaf 17 maart 1797 discussieerde de vergadering voor de zoveelste keer over de vraag of de
voorgangers van de kerkgenootschappen door de staat moesten worden betaald. Inzet van het debat
was ditmaal een passage in artikel 705 van het Plan van Constitutie: ‘De staat zorgt […] dat alle
kerkelijke leeraaren behoorlijk betaald worden.’ 174 Tot grote frustratie van de tegenstanders van de
salariëring had de constitutiecommissie hiermee getoond zich volstrekt niets te hebben
aangetrokken van alles wat zij hiertegen in lange zittingen hadden ingebracht. De sfeer tijdens het
debat, dat nog eens een week duurde, was daardoor vanaf het begin af aan uiterst grimmig, maar de
situatie escaleerde volledig op zaterdag 25 maart.
Het begon ermee dat voorzitter Cornelis de Rhoer, nadat alle adviezen waren gehoord, het
artikel niet zoals de procedure wilde in stemming bracht, maar de zaak op de lange baan probeerde
te schuiven door voor te stellen het artikel nogmaals commissoriaal te maken, zogenaamd ‘om de
meningen zo veel mogelijk met elkaar te verzoenen’. 175 De reactie van Coert van Beyma geeft
treffend het gevoel van wanhoop weer dat deze zet inmiddels bij een groot deel van de vergadering
teweegbracht:
‘Ik beklaag uit al mijn hart onze Bataafsche of Nederlandsche natie, die zulk eene ongelukkige
keus van leden dezer vergadering heeft gedaan. […] Nu hebben wij zeven sessien, dat is: agt en
twintig uuren lang, gediscutieerd […] of men de geestelijken van alle secten zal betaalen of niet; en
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wij zouden, volgends den voorslag van den president, eindigen met te zeggen, dat wij het niet
weeten, want wij zouden, nog weer eene commissie benoemen. Lieve God!’ 176

De tegenstanders waren niet onder de indruk. De Mist reageerde op Van Beyma dat alles wat hij nu
weer had gehoord hem alleen maar in de gedachte sterkte dat het voorstel van de voorzitter
volstrekt noodzakelijk was. 177 De voorzitter herhaalde op zijn beurt gewoon zijn voorstel. Dit leidde
tot ontevreden ‘gedruis en rumoer’ in de vergadering. Toen de voorzitter zijn voorstel desondanks
‘onophoudelijk’ bleef herhalen, ontaardde het debat zelfs in een totale chaos waarin iedereen door
elkaar heen schreeuwde en Jan van Hooff boven iedereen uit riep ‘dat men door geene intriges
noch op eene sinistere wijze de vergadering moest verschalken’. Pas toen de voorzitter hierop
dreigde de zitting te beëindigen, keerde de rust weer enigszins terug. Schimmelpenninck kreeg nu
het woord en meende dat een commissie niets oploste. Ook Hahn vond dat nu maar eens een
keuze moest worden gemaakt tussen ‘het Plan der constituanten’ en het plan waarin ‘waarheid,
verlichting, revolutie, het heil en de eer der natie en der vergadering’ samenkwamen. Hij stelde voor
aan de vergadering voor te leggen of zij artikel 705 ‘pro ut jacet’ oftewel ‘zo als de bewoordingen zijn’
zou verwerpen of niet. 178
Voorzitter De Rhoer pakte de door Hahn onbedoeld aangereikte strohalm gretig aan en wilde
nu in omvraag brengen of de vergadering artikel 705 ‘pro ut jacebat’ zou verwerpen. Hij
verduidelijkte dat de toevoeging zo moest worden begrepen dat daarmee alleen de precieze
bewoordingen van het artikel werden afgekeurd, ‘zonder dat men daar uit als een gevolg zoude
kunnen afleiden, dat al het daarin gestelde daar door verviel’. Vreede liet zich niet in de maling
nemen:
‘Neen president! Die mits en bijvoeging niet, want die maakt dat alles blijft, als toen wij begonnen
zijn. Wij zouden zoo doende een appel nominal hebben over woorden, en niet over zaaken. De
zaak zelfs, of de leeraren al of niet uit ’s lands cas zullen betaald worden, zou daar bij geheel
onbeslischt blijven. […] Laat ons dan de orde volgen der vergadering, en dit 705. art. gaaf en
zonder bijvoeging door een appel nominal bestemmen.’ 179

Nadat ook anderen hadden geprotesteerd, ging voorzitter De Rhoer uiteindelijk over tot een
hoofdelijke stemming over de vraag ‘of art. 705, zoo als dezelve lag, zoude worden gedeclineerd’,
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ditmaal zonder de betekenis van de toevoeging ‘zoo als dezelve lag’ nader te expliciteren. Dat hij
hiermee nog altijd hetzelfde bedoelde, bleek pas nadat in de stemming het artikel met 60 tegen 45
stemmen was verworpen, en de voorzitter vervolgde dat hij nu een commissie zou benoemen die
moest zorgen voor ‘een betere redactie’. Hij impliceerde hiermee duidelijk dat aan het principe dat
de voorgangers zouden worden betaald niet moest worden getornd, en dat alleen de formulering
mocht worden veranderd. Wéér greep Hahn in. Verbazingwekkend kalm nog na deze tergende
manoeuvre zei hij de vrijheid te moeten nemen om de voorzitter in de rede te moeten vallen. De
commissie, stelde Hahn, behoorde zich niet bezig te houden met een ‘nieuwe en duidelijkere
redactie’, maar met de fundamentele vragen ‘of en in hoe verre’ de hele godsdienstkwestie een
plaats in de grondwet moest krijgen. Voorzitter De Rhoer, eindelijk moegestreden, gaf toe en
benoemde een commissie met die opdracht, om vervolgens de zitting te sluiten. 180
De volgende zitting was twee dagen later, op maandag 27 maart. Eerst werden de dagelijkse
werkzaamheden zoals gebruikelijk afgehandeld onder leiding van de laatst afgetreden voorzitter, een
maatregel waartoe de vergadering had besloten om de parlementaire arbeid efficiënter te laten
verlopen. 181 Daarna nam De Rhoer zijn plaats weer in en begon de vergadering aan het dagdeel dat
zij volgens het Reglement moest besteden aan de bespreking van het Plan van Constitutie. Nu vond
ook de resumptie plaats van de uren die de zaterdag ervoor waren besteed aan de grondwetgevende
taak van de vergadering. Nadat de secretaris Bijleveld tot tweemaal toe de extensie had voorgelezen
van het besluit om artikel 705 te verwerpen, waren in de vergadering de rapen gaar.
Terwijl normaalgesproken alleen werd vermeld dat, maar nooit waaróm een bepaald decreet
genomen was, bevatte de extensie nu de toelichting dat het artikel was verworpen ‘uit hoofde der
duisterheid’. Deze passage, die door Bijleveld op eigen gezag was toegevoegd, kon niets anders
betekenen dan dat niet de strekking, maar de formulering van het artikel was verworpen: precies
datgene wat voorzitter De Rhoer had geprobeerd er in de vorige zitting doorheen te drukken,
waarin hij door het ingrijpen van Hahn niet was geslaagd. Van de uiteindelijk op Hahns verzoek
aan de ingestelde commissie meegegeven opdracht te onderzoeken ‘of en in hoeverre’ in de
grondwet bepalingen moesten worden opgenomen over de godsdienst, was in de extensie geen
spoor meer te bekennen. 182
Even tevoren was Jacob Hahn, die begin 1796 aan beide benen verlamd was geraakt en op een
draagbaar de vergadering moest worden binnengedragen, ‘door onvoorzigtigheid van zijnen knegts
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tegen de grond […] gesmeeten’; 183 nu vroeg hij ‘met een bleek gelaat en bevende stem’ het woord en
bleek er weinig meer over van de kalmte die hij de vorige zitting had weten te bewaren, zo blijkt uit
een ooggetuigenverslag bedoeld voor de tijdelijk in Groningen verblijvende Eduard van Beyma.

184

De extensie was volgens Hahn ‘infaam’, zij was ‘erroneus’, zij was ‘malitieus’, en zij deed de ‘burger
Bijleveld eeuwige schande aan’, omdat hij een extensie had opgesteld ‘niet overeenkomstig het
gevoelen der vergadering, maar naar zijne bijzondere idées en gevoelens’. 185
Ook anderen verzetten zich. Volgens Gevers moesten de notulen niets anders zijn dan een
‘historisch verhaal van het ter dezer vergadering voorgevallene’, en waren ze dat nu zeker niet.
Vreede stelde dat er helemaal niets duisters was aan het artikel, anders zouden er ook nooit 45
leden vóór hebben gestemd. Volgens hem was het de extensie die duister was. Toen de zaak
wederom uit de hand dreigde te lopen, vroeg Schimmelpenninck het woord in een poging de
gemoederen tot bedaren te brengen. Hij was persoonlijk van mening dat de in het decreet
uitgedrukte formule ‘zo als het is liggende’, ironisch genoeg geïntroduceerd door Hahn, betekende
dat niet artikel 705 was verworpen, maar alleen de bewoordingen waarin het artikel gesteld was. Dit
en niets anders had de secretaris geprobeerd in woorden te vatten, en hij had dus ter goeder trouw
gehandeld. 186
Om alle posities te verzoenen stelde hij echter voor dat – uiteraard – een commissie zou worden
benoemd om een nadere redactie van de gewraakte extensie op te stellen. De vergadering stemde
toe en plaatste Schimmelpenninck aan het hoofd van deze commissie. De uiteindelijke extensie die
zij nog dezelfde zitting presenteerde, stuitte niet op verdere bezwaren. 187 De uitleg van de toevoeging
‘zo als het is liggende’ was verdwenen; wél opgenomen in het decreet was nu de vraag ‘of en in
hoeverre’ de grondwet moest gaan over de godsdienst in het algemeen en over ‘de betaling der
kerkelijke leeraars’ in het bijzonder. 188 Bijna een jaar nadat de kwestie van de voorgangerssalarissen
voor het eerst ter sprake was gebracht, was de vergadering op dit punt kortom weer terug bij af.
De uitkomst van het debat was voorlopig onbevredigend, maar de discussies waren daarom niet
minder zinvol geweest. Op 22 mei 1797 kon Hahn zijn collega’s er in een andere kwestie
zelfverzekerd aan herinneren dat de vergadering het sinds lange tijd als staande praktijk had
beschouwd dat bij verwerping van een rapport ‘zo als het ligt’ direct een geheel nieuw voorstel
mocht worden gedaan, en dat de vergadering dit door met Schimmelpennincks concept-decreet in
183
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te stemmen nog maar eens had bevestigd. 189 In een vergadering die voor een groot gedeelte bestond
uit homines novi zonder politieke of juridische achtergrond, kregen de woorden en uitdrukkingen die
het vergaderjargon vormden hun vaste betekenis pas in het debat zelf. Ook voor het juiste gebruik
van termen en begrippen die eerder in de door juristen gedomineerde vergadercultuur van de oude
Republiek of in het domein van de rechtspraak reeds gemeengoed waren geweest, moesten in de
nieuwe politieke context van het vertegenwoordigende stelsel opnieuw precedenten worden
geschapen. Dit was per definitie een proces dat veel debattijd opslokte en zich over langere tijd
uitstrekte, wat scherp botste met de gevoelde noodzaak de Bataafse natie zo snel mogelijk een
grondwet te geven.
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HOOFDSTUK V

Verhoudingen

Ziet daar, Franschen! Het echte schaduwbeeld der partijen die Nederland thands verdelen.
– De Democraten 1

H

alverwege mei 1796 ontving de doopsgezinde dominee Jacob Floh een verontruste
brief van zijn vriend Jan Bernard Blijdenstein. De Enschedese textielfabrikant
Blijdenstein correspondeerde regelmatig met zijn stadgenoot Floh, die in de Nationale

Vergadering zitting had wegens het naburige district Hengelo. 2 Ditmaal was de aanleiding een
gebeurtenis die verstrekkende gevolgen kon hebben voor het verdere verloop van de vergadering.
In de zitting van 2 mei had Pieter Vreede er in een mede door Johan Valckenaer en Bernard
Bosch ondertekend voorstel voor gepleit overal in het land de grondvergaderingen op te roepen.
Het drietal wilde langs deze weg van het Nederlandse volk de toestemming verkrijgen om te breken
met het Reglement dat diende als basis voor het functioneren van de Nationale Vergadering. 3 Zij

richtten hun toorn in de eerste plaats op artikel 79, waarin gesteld werd dat de burgerwapening
voorlopig niet landelijk maar provinciaal zou blijven worden georganiseerd. Voor veel Bataven was
de organisatie van de burgerwapening een gevoelige kwestie, waarover de verdeeldheid terugging tot
de patriottentijd. 4 Van nog fundamentelere aard waren de bezwaren die Vreede en zijn collega’s
hadden tegen de artikelen 86 tot 91, waarin was bepaald dat de belastingen net als in de oude
Republiek zouden worden geheven volgens het zogenaamde ‘quotenstelsel’: ieder gewest droeg een
vooraf vastgestelde quote bij aan de nationale kas, maar hield verder het beheer over zijn eigen

1
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volksvertegenwoordiger, was goed ingevoerd in de Bataafse politiek. Hij correspondeerde niet alleen met Floh, een
zwager van zijn zoon, maar ook met Dumbar, de invloedrijke griffier van het Provinciaal Bestuur van Overijssel, en
Schimmelpenninck, Aufmorth en Colmschate, allen leden van de eerste Nationale Vergadering: Elderink,
Twentsch fabriqueur, hoofdstuk 6; A.L.A. Wevers, ‘Benjamin Willem Blijdenstein (Jr.)’, in: J. Folkerts e.a. ed.,
Overijsselse Biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars (3 delen, Meppel etc. 1990-93) III,
9-12.
3
Dagverhaal I, nr. 50 (zitting 2 mei 1796) 396-98.
4
Zie pagina 45.
2
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financiën. 5 Het krachteloze bestuur dat uit de voortzetting van deze regeling voortvloeide, had
Vreede dreigend gewaarschuwd, maakte het vaderland machteloos tegen buitenlands gevaar.
Valckenaer had hierop een conceptproclamatie geproduceerd waarmee aan het volk duidelijk
gemaakt zou moeten worden hoezeer de Nationale Vergadering aan de leiband van het Reglement
liep. Op aandringen van Rutger Jan Schimmelpenninck, die sprak van een ‘zaak van den
allertedersten aart’, werd vervolgens een commissie benoemd die zich over de zaak moest buigen.
Het lot van het voorstel bleef daarmee voorlopig ongewis. 6
Direct nadat hij het Dagverhaal waarin dit voorstel werd medegedeeld had gelezen, klom
Blijdenstein in de pen. Het kwam voor hem niet als een verrassing, vertrouwde hij Floh toe, ‘dat de
conventie de palen van haar magt zoude zoeken uit te breiden’. Toch had het gebeurde bij hem
geleid tot een nieuw inzicht: de strijd in de Nationale Vergadering zou gaan tussen een ‘gematigde’
en een ‘geweldige partij’ ofwel tussen ‘Moderantisme’ en ‘Jacobinisme’. In deze partijstrijd baarde
het driftige karakter van Floh hem zorgen; hij voorzag zijn vriend daarom ongevraagd van advies
over de juiste partijkeuze. De Jacobijnen, zo voorspelde hij, zouden alles uit de kast halen om hun
zin door te drijven, terwijl de leiders van de Moderate partij liever de kat uit de boom keken.
Wanneer het Reglement veranderd werd, zouden de gematigden zich uit de vergadering terugtrekken,
en Floh zou zichzelf terugvinden in het gezelschap van de overigen, de gelukzoekers, die zich, om
hun doelen te bereiken, net als in Frankrijk zouden moeten bedienen van vervolgingen en
moordpartijen. ‘Ik hoop genoeg gezegd te hebben om u te overtuigen’, besloot Blijdenstein zijn
advies, dat ‘de Moderate partij het veiligst te volgen is.’ 7
Vanaf de eerste bijeenkomst van de Nationale Vergadering raakten de inwoners van de Bataafse
Republiek, meer nog dan dit in de aanloop naar de vergadering al het geval was geweest,
geobsedeerd door het idee dat de patriottenbeweging nu definitief uiteen was gevallen in
verschillende partijen. Ter voorkoming van een herhaling van het gebeurde in Frankrijk, waar in
het parlement een linker- en een rechterfractie was ontstaan, was direct vanaf dag één van de
Nationale Vergadering voorzien dat alle leden iedere twee weken van plaats zouden wisselen. 8 Dit

5

‘Reglement’, bijlage B, 26-27. Zie ook L.S. Godefroi, De eerste fase van de financiële unificatie van Nederland (17961801) (Rotterdam 1986) 67-74.
6
Dagverhaal I, nr. 50 (zitting 2 mei 1796), 396-98.
7
Elderink, Twentsch fabriqueur, Blijdenstein aan Floh, 11 mei 1796, 127.
8
J.H. von Santen, ‘Sinds wanneer zit men links en rechts in de Tweede Kamer? Een raadselachtig probleem’, De
Negentiende Eeuw 26.2 (2002) 122-42, aldaar 127-28. Zie over de totstandkoming van links en rechts in de politiek
verder L.G.A. Schlichting, Rechts en links (Nijmegen etc. 1953). Voor Frankrijk: Harriet B. Applewhite, Political
alignment in the French National Assembly, 1789-1791 (Baton Rouge etc. 1993) 64; Tackett, Becoming a revolutionary,
178-79 en 184-85; Marcel Gauchet, ‘La droite et la gauche’, in: Pierre Nora ed., Les lieux de mémoire, deel III, Les
France, boek I, Conflits et partages ([Parijs] 1992) 395-467, aldaar 396-402.
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had echter niet kunnen voorkomen dat de geest van partijdigheid nu ook het belangrijkste politieke
lichaam van het land in haar greep had gekregen.
Waar politiek tót de eerste bijeenkomst van de Nationale Vergadering vooral binnen gewesten
en tussen gewesten was bedreven, is het zeker dat de aard van de Nederlandse politiek ingrijpend
veranderde met de komst van een zonder bindend mandaat en voor de gehele bevolking zichtbaar
handelend parlement. Al snel na de opening van de Nationale Vergadering werden de politieke
verhoudingen in Den Haag voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis volstrekt richtinggevend
voor de politieke verhoudingen in het gehele land. 9 Het is de beginfase van deze nieuwe politieke
realiteit die in dit hoofdstuk aan de orde komt.

De historicus kiest partij
In de inleiding van zijn klassiek geworden studie Partij en factie (1961) bespeurde de historicus D.J.
Roorda ‘een zekere neiging […] het woord partij te reserveren voor de moderne politieke partij, met
haar hechte organisatie, zoals wij die in de Westelijke wereld sinds omstreeks 1850 kennen. De
schrijvers die aan deze neiging toegeven’, stelde Roorda vast, ‘gebruiken het woord factie bij
voorkeur voor alle politieke groeperingen van oudere datum en van primitiever structuur.’ 10
Vijftig jaar later is de gewoonte politieke partijen gelijk te stellen aan moderne politieke partijen
en alle eerdere vormen van politieke vereniging facties te noemen nog altijd wijdverbreid.
Politicologen en historici die menen dat partijgeschiedenis uitsluitend behoort te gaan over de
geschiedenis van de moderne partijen en hun onmiddellijke voorlopers, lijken de vormen van
politieke organisatie die in het laat achttiende-eeuwse revolutietijdvak hebben plaatsgevonden te
beschouwen als een ander fenomeen dat hiervan geheel losstaat. 11 De schaarse pogingen die in het
9

Vergelijk C. Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 26.
In deze analyse van de politieke strijd in Holland en Zeeland tijdens het Rampjaar 1672 introduceert Roorda zelf
een ander onderscheid tussen enerzijds de partij en anderzijds de factie: het eerste begrip definieert hij als een
‘politieke groepering, die zo groot mogelijke groepen van de bevolking door een min of meer ideële binding bij de
politiek van het gehele land tracht te betrekken’, terwijl het tweede begrip staat voor ‘een groep plaatselijke […]
machthebbers met hun onmiddellijke aanhang’, die zich ‘doorgaans’ uit zelfzuchtige motieven verenigen: D.J.
Roorda, Partij en factie (Groningen 1961) 1-3. Het werk van Roorda is schatplichtig aan de Britse historicus Lewis
Namier, die zijn ‘prosopografische’ benadering zelf toepaste op het achttiende-eeuwse Britse Parliament en geldt als
een van de belangrijkste parlementair historici van de twintigste eeuw. Zie van hem vooral The structure of politics at
the accession of George III (herziene edtitie, Londen 1957; 1ste ed. 1929) en England in the age of the American
Revolution (Londen 1961; 1ste ed. 1930). Over Roorda’s verhouding tot Namier: D.J. Roorda, ‘Sir Lewis Namier.
Een intrigerend en irriterend historicus’ en ‘Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid’, beide in: idem, Rond
prins en patriciaat. Verspreide opstellen (Weesp 1984) 21-41 en 42-52.
11
De locus classicus voor deze visie is Maurice Duverger, die zijn invloedrijke studie Les partis politiques (Parijs 1951)
begint met de stelling dat ‘partis politiques au sens moderne du mot’ moeten worden beschouwd als ‘partis à
proprement parler’ en alle eerdere politieke organisatieverbanden afdoet als ‘factions’. De belangrijkste
10
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verleden zijn ondernomen om te komen tot een meer integrale geschiedenis van politieke
partijvorming, zijn door hen in diskrediet gebracht. 12
Historici van de Bataafse tijd hebben deze visie doorgaans kritiekloos overgenomen. Een van hen
schreef recent nog over dit tijdvak: ‘Politieke partijen bestonden er toen nog niet. Wel waren er in
de Nationale Vergadering facties, maar die waren niet strak georganiseerd of gedisciplineerd’. 13 Een
factie, moeten we uit deze woorden opmaken, is zoiets als een partij, maar zonder strakke organisatie
of discipline. Blijkbaar is dus wel sprake geweest van een zekere mate van organisatie en discipline.
Het probleem is dat historici die het woord ‘partij’ mijden zich vaak ontslagen lijken te beschouwen
van de plicht te analyseren waarin deze heeft bestaan.
Het is een vrij recente ontwikkeling dat meer cultuurhistorisch georiënteerde Nederlandse
historici zich zijn gaan realiseren dat partijgeschiedenis niet alleen behoort te bestaan uit de
verzamelde geschiedenissen van de verschillende moderne partijen, maar dat zij ook moet gaan over
de ontwikkeling van ‘het verschijnsel partij’. 14 Een logische consequentie hiervan dat het onderzoek
naar partijcultuur zich voortaan ook zal uitstrekken tot het Nederlandse revolutietijdvak. Ik wil
daarom in dit hoofdstuk bijdragen tot een scherper beeld van het partijbegrip en de partijvorming
onder de leden van het Bataafse parlement.
Bij een ruime opvatting van partijgeschiedenis hoort een minimale definitie van het woord
‘partij’. Ik definieer een partij als een georganiseerde groep met een gedeelde ideologische basis en
de ambitie politieke invloed uit te oefenen door deelname aan processen van politieke
besluitvorming. Hoe ‘modern’ een partij is – met andere woorden, hoezeer een achttiende-eeuwse
partij lijkt op de politieke partijen die in de twintigste eeuw hun hoogtijdagen kenden – kan worden
afgemeten aan een reeks van parameters, zoals de graad van ontwikkeling van de organisatie, de
Nederlandse vertegenwoordiger van deze visie is de historicus en politicoloog Ruud Koole, die de kandidaatstelling
ziet als het definiërende criterium van wat een politieke partij zou mogen worden genoemd, en er dus eveneens
voor kiest de politieke partij gelijk te stellen met de moderne politieke partij: Politieke partijen in Nederland. Ontstaan
en ontwikkeling van partijen en partijstelsel (Utrecht 1995) 11-14; ‘Het diffuse karakter van de partijtheorie’, JDNPP 18
(1995) 232-46, aldaar 233-34.
12
Zie Jan van Vught Tijssen, De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de
zestiende eeuw (Assen 1941). Het betreft een beknopt maar nog altijd waardevol overzicht van de verschillende
stadia in de ontwikkeling van de politieke partij in Nederland, waarin ook de achttiende eeuw aan bod komt.
Vergelijk hiermee de opmerking over dit werk in Koole, Politieke partijen, 12.
13
Joost Rosendaal, Nederlandse Revolutie, 18-19. In de pagina’s volgend op de opmerking dat politieke partijen niet
bestonden, duidt Rosendaal de politieke groeperingen in de Nationale Vergadering toch aan als ‘partijen’ (met of
zonder aanhalingstekens) en niet als ‘facties’. In een latere versie van dezelfde tekst is deze opmerking verdwenen,
maar blijft de terminologische onduidelijkheid bestaan: idem, ‘Den Haag: Binnenhof’, in: Maarten Prak ed.,
Plaatsen van Herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 2006) 484-494, aldaar 488-89.
14
Zie Henk te Velde, ‘Het wij-gevoel van een morele gemeenschap. Een politiek-culturele benadering van
partijgeschiedenis’, JDNPP 27 (2004) 106-23, aldaar 107-10; idem, ‘Politieke cultuur, verenigingen en sociabiliteit’,
De Negentiende Eeuw 28.3 (2004) 193-205, aldaar 195-96; Gerrit Voerman, ‘Partijcultuur in Nederland. Naar
nieuwe invalshoeken in de studie van de politieke partij’, in: idem en Dirk Jan Wolffram ed., Kossmann Instituut.
Benaderingen van de geschiedenis van politiek (Groningen [2006]) 43-49, aldaar 44-46.
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mate van binding tussen de partij en haar aanhangers, de mate waarin de aanhangers van de partij
ideologische uitgangspunten delen, en de mate waarin binnen de partij sprake is van interne
hiërarchie en politiek leiderschap. Al deze variabelen zijn van belang, maar wanneer we op zoek zijn
naar het antwoord op de vraag hoe de politieke partij als historisch fenomeen zich heeft ontwikkeld,
behoren ze niet in de definitie te worden opgenomen.
Een definitie van het woord ‘partij’ die ruimte biedt aan zowel laat achttiende-eeuwse als
moderne politieke partijen verdient de voorkeur omdat zij historici stimuleert de verwantschappen
en verschillen tussen oudere en nieuwere vormen van politieke organisatie nader te verkennen.
Bijkomend voordeel is dat het woord ‘factie’ op deze manier kan worden vermeden; dit woord heeft
in het hedendaagse taalgebruik immers een negatieve lading die de lezer op het verkeerde been kan
zetten. 15 Het woord ‘partij’ is eveneens te verkiezen boven andere begrippen die bij het onderzoek
naar de late achttiende-eeuwse politiek soms wel gebruikt worden, zoals ‘fracties’, ‘groeperingen’,
‘bewegingen’, ‘richtingen’ of ‘stromingen’. Het woord ‘fractie’, wekt de indruk dat men te maken
heeft met strikt tot het parlement beperkte organisatieverbanden zonder binding met bredere
groepen in de samenleving; voor de Bataafse partijen gold dit niet. Neutrale woorden als
‘groepering’ of ‘beweging’, doen het politieke karakter van de bedoelde organisatieverbanden niet
voldoende tot uitdrukking komen. ‘Politieke groepering’ lijkt misschien een redelijk alternatief,
maar is in de praktijk geen werkbare benaming: geen historicus houdt het vol consequent te
schrijven over – om het voorbeeld te nemen van een van de twee hieronder besproken partijen –
‘de Republikeinse politieke groepering’.
‘Stromingen’ of eventueel ‘richtingen’ waren er zeker in de Bataafse politiek, maar moeten niet
worden verward met partijen. Het woord ‘stroming’ roept het beeld op van verschillende
individuen die over een of meer onderwerpen vergelijkbaar denken, maar suggereert niet direct een
vorm van onderlinge organisatie. Vanaf de omwenteling van januari 1795 onderscheidden zich
aanhangers van een revolutionaire en een moderate stroming in de Bataafse politiek, maar pas na
de oprichting van de Nationale Vergadering ontwikkelden deze stromingen zich tot respectievelijk
de Republikeinse en de Moderate partij. Zoals eerder duidelijk werd, kunnen de Bataven ook
worden ingedeeld in een unitarische en een federalistische stroming, maar geen van deze
stromingen heeft zich voor zover we weten georganiseerd. Er bestond in de Nationale Vergadering
met andere woorden een unitarische noch een federalistische partij, noch overigens unitarische of
federalistische facties, fracties, groeperingen of bewegingen (begrippen die allemaal een vorm van
organisatie suggereren); er bestonden slechts unitarissen en federalisten.
15

Vergelijk Klaus von Beyme, ‘Partei, Faktion’, in: Otto Brunner, Werner Conze en Reinhart Koselleck ed.,
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (8 delen, Stuttgart 1978)
IV, 677-735, aldaar 677.
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De Republikeinen
Wanneer we afgaan op de getuigenissen van direct betrokkenen en kijken naar de feitelijke
organisatie van de leden van de Nationale Vergadering, dan tekenen zich al vrij snel de contouren
af van twee partijen. Mochten er drie maanden na de opening van de vergadering nog Bataven zijn
geweest die dit was ontgaan, dan hielp Johan Midderigh hen tijdens de bespreking van het voorstel
over de wijziging van het Reglement hardhandig uit de droom. Niemand kon volgens Midderigh
ontkennen dat het patriotse deel van de natie uiteen was gevallen in twee partijen:
‘De eene partij wil het rijk der overheersching, ongelijkheid, onrechtvaardigheid, dweperij en
vooroordeelen geheel vernietigen – de andere partij […] verkiest […] alleenlijk het al te afzigtiglijk
gewordene met een uiterlijken en bedrieglijken glans te vernissen. De eene partij is oprecht
gezind, om voordeel van den voortgang der menschelijke begrippen in het staatkundige te trekken
– eene meer verlichte wijsbegeerte daadlijk in oeffening te brengen – […] De andere partij wil zoo
veel mooglijk bij het oude blijven.’ 16

Het Rotterdamse parlementslid, dat er weinig onduidelijkheid over liet bestaan aan welke kant hij
zelf stond, zag een overzichtelijke partijstrijd tussen progressieve en conservatieve krachten in de
vergadering. Zo eenvoudig lagen de verhoudingen echter niet.
De twee partijen in de vergadering onderscheidden zich in de eerste plaats door een verschillend
antwoord op de vraag die al snel na de omwenteling van januari 1795 actueel was geworden: was
aan de staat van revolutie een einde gekomen met de vestiging van de ‘provisionele’ stedelijke en
gewestelijke vergaderingen – en nu bovendien een voorlopige Nationale Vergadering – of zou de
revolutie pas worden beëindigd met de invoering van een grondwet die aan deze regeringen een
wettige basis zou geven? Aan de ene kant van het politieke spectrum in de Nationale Vergadering
verenigden zich die leden die uitgingen van een revolutionaire interpretatie van de situatie. De
grondwet, formuleerde Pieter Vreede het kernachtig,
‘is nog in zijn geboorte; zij is nog niet bij ons ontworpen; veel min door de natie aangenomen, en
zoo lange dit geen plaats heeft, zoo lange leven wij in een staat van revolutie […] en het zijn bij

16

Dagverhaal I, nr. 83 (zitting 2 juni 1796) 43.
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gevolg revolutionaire wetten, maar geenzints constitutioneele, waarna wij het gedrag onzer
medeburgers moeten beoordelen.’ 17

De parlementsleden die dit uitgangspunt aanvaardden noemden zichzelf bij voorkeur
Republikeinen. 18 Zij waren zich ervan bewust dat zij geen exclusieve claim konden leggen op het
republikeinse gedachtegoed, en probeerden dit op te lossen door zich als ‘ware’, ‘echte’ of ‘zuivere’
Republikeinen te afficheren. 19 Door anderen werden zij in het gunstigste geval ‘revolutionairen’
genoemd. 20 De laatste benaming werd door de Republikeinen doorgaans verworpen, omdat deze de
indruk wekte dat zij de staat van revolutie in stand wilden houden, terwijl ze net als hun
tegenstanders niets liever wilden dan deze te beëindigen. 21 Daarnaast waren de benamingen
‘democraten’ en ‘unitarissen’ gangbaar, die betrekking hadden op Republikeinse partijpunten, maar
tot op de dag van vandaag verwarring hebben gezaaid omdat de Republikeinen in de vergadering
geen monopolie hadden op democratische en unitarische idealen. Wie de Republikeinen ongunstig
gezind was, had verder de keuze uit een hele reeks scheldnamen: ‘hevigen’, ‘geweldigen’, ‘driftigen’,
‘clubisten’, ‘terroristen’ en ‘Jacobijnen’. Hoewel de Republikeinse partij door de intensiteit waarmee
zij in de Bataafse Revolutie stond en sommige van haar programmapunten wel enige
overeenkomsten vertoonden met de Jacobijnse partij die in Frankrijk de Terreur ontketende,

17

Dagverhaal IV, nr. 334 (zitting 17 januari 1797) 520-21. Vergelijk ook Johan Valckenaer in Dagverhaal I, nr, 72
(24 mei 1796) 575-76.
18
In de bestaande geschiedschrijving is deze partijaanduiding nauwelijks terug te vinden, maar ten tijde van de
eerste en de tweede Nationale Vergadering werd zij zeer algemeen gebruikt. Zie bijvoorbeeld Dagverhaal I, nr. 83
(zitting 2 juni 1796) 43; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Vreede aan Valckenaer, 6 juni 1796, 502;
Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Vreede en Van Hooff aan Delacroix, 4 november 1796, 75-77; Pieter
Vreede e.a., Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie voor het Bataefsche Volk, door de Nationale Vergadering ter goedof afkeuring aen hetzelve volk voorgedragen, door eenige burgers, zijnde repraesentanten van het volk van Nederland (Leiden
1797; Knuttel 22864) 20; ook opgenomen in De Gou ed., Staatsregeling, I, 492-500, aldaar 500; Dagverhaal VI, nr.
631 (zitting 7 augustus 1797) 680; De weerlicht I, prospectus (1797) 5; nr. 13 (1797) 137; De Gou ed., Staatsregeling,
I, brief Smissaert aan Valckenaer, 14 september 1797, 534; De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Wiselius aan
Valckenaer, 17 september 1797, 539; De politieke blixem, nr. 17 (1797) 136; Simon Schermer e.a., ‘Aan de
Bataafsche natie’, in: De Gou ed., Staatsregeling, I, 574-77, aldaar 574; De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Caspar
Meyer aan Valckenaer, 23 januari 1798, 360; Vreede, Verandwoording, 45 en passim.
19
Iets vergelijkbaars had zich voorgedaan in de vroege jaren tachtig, toen het woord ‘patriot’ aanvankelijk zowel
door de latere patriotten als door orangisten werd geclaimd en eveneens adjectieven als ‘ware’ en ‘ouderwetse’
waren toegevoegd: Van Sas, ‘Vaderlandse imperatief’, 105-6; PJ.H.M. Theeuwen, Pieter ’t Hoen en de Post van den
Neder-Rhijn (Hilversum 2002) 156.
20
De aanhangers van de tweede partij in de vergadering, de hierna te bespreken Moderaten, betwistten de
partijnaam ‘Republikeinen’ niet openlijk, mogelijk omdat dit een erkenning van de Republikeinse claim zou
betekenen. In plaats daarvan kozen ze zelf consequent voor andere, pejoratieve benamingen wanneer ze het over de
Republikeinen hadden. De in Moderate kringen opgerichte Republikeinsche courant (Den Haag 1797) moet
vermoedelijk worden gezien als een bewuste tegenwerking van Republikeinse pogingen om te worden gezien als dé
Republikeinse partij.
21
Vreede e.a., Beoordeeling van het Ontwerp, 20. Vergelijk ook [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van
Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 312; H.W. Tydeman, Drie voorlezingen over de voormalige staatspartijen in de
Nederlandsche republiek (Leiden 1849) 31; Poell, Democratic paradox, 94.
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bestonden er ondanks insinuaties in deze richting geen contacten met wat er na de
Thermidoriaanse Reactie van deze partij over was. 22
De Republikeinse partij in de Nationale Vergadering vormde zich aanvankelijk rondom twee
parlementariërs. Pieter Vreede, een lakenfabrikant van Leidse geboorte, leerden we eerder kennen
als een productieve patriotse pamflettist, die ook meewerkte aan patriotse programma’s als het Leids
ontwerp. Tijdens de restauratie had Vreede vanuit Tilburg een sleutelrol gespeeld in de
ondergrondse patriotse beweging. 23 Vreede werd geflankeerd door professor Johan Valckenaer, die
als jonge hoogleraar een leidende rol had gespeeld in het patriotse bolwerk Franeker en zich tijdens
zijn ballingschap was blijven inzetten voor de patriotse zaak. Valckenaer had zich vanaf begin 1795
als geen ander opgeworpen als ideoloog van de revolutionaire interpretatie, en zou deze rol blijven
vervullen blijven tot hij op 27 mei 1795 afscheid nam van de vergadering om als gezant te
vertrekken naar Spanje. Hij was tot deze post al in januari benoemd, maar leek aanvankelijk niet
van zins leek deze te nemen. 24 Dat Valckenaer toch vertrok had er mogelijk mee te maken dat hij op
politiek-inhoudelijk vlak te zeer van mening verschilde met Vreede en zijn overige partijgenoten, en
dat dit uiteindelijk onverenigbaar werd met zijn publiekelijk geuite opvattingen over de noodzaak
standvastig te zijn in de keuze voor een bepaalde partij. 25
Het was namelijk Valckenaer geweest die, in een tijdvak waarin partijdigheid bij de meeste
tijdgenoten in een kwade reuk stond, de overtuigendste rechtvaardiging had geboden voor de

22

Dergelijke insinuaties klonken vooral na het zogenaamde kanonniersoproer in Amsterdam. Een Amsterdamse
menigte was onder aanvoering van kanonniers van de burgerwacht het stadhuis binnengedrongen. Dit was gebeurd
nadat het kanonnierskorps wegens ongeregeldheden was afgedankt en enkelen kanonniers waren gearresteerd. Het
oproer werd al snel in verband gebracht met de neo-Jacobijnse ‘samenzwering van de evenwaardigen’, die rond
dezelfde tijd in Parijs aan het licht kwam. De geruchten, waar niets van waar was, spitsten zich toe op Johan
Valckenaer: deze zou in contact gestaan hebben met Gracchus Babeuf, een van de leiders van de Franse
samenzwering: Sillem, Johan Valckenaer, I, 317-29; Geyl, Geschiedenis, VI, 1625-31; Annie Jourdan, ‘Amsterdam
klem tussen staat en volk. Een bedreigde municipaliteit (1795-1798)’, in: Nijenhuis, Roelevink en Sluijter ed.,
Leeuw met de zeven pijlen, 102-4. Overigens maakte Valckenaer zelf een onderscheid tussen het vroege Jacobinisme,
waarvoor hij bewondering had, en het latere Jacobinisme dat was ‘verbasterd […] door het wild en onhandig
geschreew van eenige fortuinzoekers, die zich bij de Jacobijnen hebben ingedrongen’: [Valckenaer ed.], Advocaat der
nationaale vrijheid, nr. 6 (1795) 46-47. Zie voor een vergelijking tussen het Bataafse radicalisme en het Franse
Jacobinisme: Annie Jourdan, Amsterdam en Révolution, 1795-1798. Un Jacobinisme batave? (Amsterdam 2006) 49-58.
23
Vreede, Mijn levensloop, 76-78.
24
Dit blijkt uit een brief die Pieter Paulus op 20 januari 1796 schreef aan Jacob Hahn, genoemd in Sillem, Johan
Valckenaer, I, 330. Zie over Valckenaers ambitie om als volksvertegenwoordiger op te treden pagina 119-20.
Vergelijk ook D. van der Horst, ‘Johan Valckenaer. Revolutionair en diplomaat’, in: idem, Beliën en Van Setten
ed., Nederlanders van het eerste uur, 87-96, aldaar 92.
25
Dit lijkt mij aannemelijker dan in de geschiedschrijving wel geboden verklaringen dat Valckenaer vertrok
vanwege zijn (vermeende) betrokkenheid bij het kanonniersoproer, of dat hij gedesillusioneerd was omdat hij alle
stemmingen verloor. Valckenaer week op belangrijke punten af van de standpunten van de overige Republikeinen:
zo was hij erg huiverig voor te veel invloed van het volk op het bestuur, en was hij een voorstander van de absolute
scheiding van de wetgevende en de rechterlijke macht. Zie hiervoor zijn Redevoering en verschillende optredens in
de Nationale Vergadering: Dagverhaal I, nr. 6 (zitting 8 maart 1796) 47; nr. 7 (zitting 10 maart 1796) 52; en nr. 65
(zitting 20 mei 1796) 516. Vergelijk ook Sillem, Johan Valckenaer, I, 289.
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vorming van de Republikeinse partij. 26 Hij deed dit in de oratie die hij uitsprak bij de aanvaarding
van het hoogleraarsambt in Leiden, waartoe hij op 21 februari 1795 beroepen was. 27 Dit was een
politieke benoeming waarbij onder meer Pieter Paulus en Jacob Hahn als curatoren betrokken
waren. In zijn oratie had Valckenaer laten blijken het ambt ook als zodanig op te vatten.
Hoewel hij erkende dat tweedracht de oorzaak was van veel rampspoed, scheen het hem
tegelijkertijd toe dat de ‘geest van partijschap’ eigen was aan iedere vrije staat. Wanneer de
partijschap plaatshad onder eerlijke lieden, kon zij leiden tot constructieve wedijver waarvan het
algemeen welzijn en de nationale deugd zouden profiteren. Wanneer ‘kwaadaardige geesten’ echter
door partijzucht werden aangestoken, waren de gevolgen niet te overzien: haat, nijd, wantrouwen,
laster, mishandelingen, twisten, en zelfs ‘het verderf der geheele Republicq’. Dit zo zijnde, kon een
burger, zolang het land niet in crisis was, niet werkloos blijven toekijken: ieder burger was verplicht
onpartijdig en onbevooroordeeld te overwegen welke partij het rechtvaardigst en het billijkst was,
‘en zoodra hij éénmaal zijne keuze bepaald heeft, is het zijn plicht, der partij, welke hij eenmaal na
rijp beraad voor de beste heeft gehouden, onveranderd trouw te blijven’. 28
Na zijn verkiezing in de Nationale Vergadering nam Valckenaer samen met Vreede de
organisatie ter hand van de door hem gewenste partij van ‘recht en billijkheid’. Op 19 april 1796
noteerde het parlementslid Willem Hendrik Teding van Berkhout afkeurend in zijn dagboek dat
‘veele bekend staande revolutionaire leden’ vanaf dat moment vergaderden in een besloten sociëteit
in het Herenlogement. 29 De contemporaine historicus Jean Appelius, die evenmin veel op had met
de Republikeinen, dacht enkele jaren later precies te weten wat zich daar had afgespeeld:
‘Naauwlijks was de Nationale Vergadering bij den anderen gekomen, of men bemerkte de
naauwste vereeniging tusschen die leden, welke men doorgaans met den naam van
Revolutionairen bestempelde; vereeniging, die zoo ver ging, dat veler hunner, volgens
geloofwaardige berichten, bijzondere bijeenkomsten hielden, in welke gesproken werd over het
geen ter vergadering moest worden behandeld, en vervolgens bepaald, hoe men zich in de
vergadering zelve gedragen zoude, en waar het niet meer aankwam op het geen men zelf als goed
en nuttig beschouwde, maar op dat geen, het welk de partij voor zoodanig had gehouden.’ 30
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Zie ook Sillem, Johan Valckenaer, I, 227-31; Geyl, Geschiedenis, VI, 1621; Van Sas, ‘Scenario’s’, 287; Frijhoff,
‘Évidence républicaine’, 192-93. Zie in een vergelijkbare zin ook de anoniem verschenen Reedevoering over de
noodzaaklykheid, om, in tyden van partyschappen, zich (tot behoud des vaderlands) by de beste party te voegen, uitgesproken in
de Societeit: Tot Behoud van Vryheid en Gelykheid, binnen Dordrecht, door een lid derzelve Societeit (Dordrecht 1795;
Knuttel 22660b).
27
Valckenaer, Redevoering. De oratie was oorspronkelijk gesteld in het Latijn.
28
Ibidem, [4-5], [7-8], [19].
29
Teding van Berkhout, Dagboek, 52.
30
[Appelius], Staatsomwenteling, 59.
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Met de strakke partijdiscipline die Appelius vermoedde, valt het bij nadere beschouwing nogal mee.
Na Valckenaers vertrek herkenden vriend en vijand in Vreede de leider van de Republikeinen – het
populaire politieke weekblad De politieke blixem begon in 1797 zelfs te spreken over ‘Vredenianen’ 31
– maar dit betekent niet dat hij de leden van de vergadering die zich tot zijn partij aangetrokken
voelden zijn wil kon opleggen; veeleer was de Republikeinse partij een los-vast verbond van
parlementsleden die zich op vrijwillige basis onderwierpen aan een zekere mate van organisatie.
Vreede en eerder Valckenaer konden slechts proberen het stemgedrag van diegenen die zij tot hun
partij rekenden door overreding te beïnvloeden, zonder daarin altijd succesvol te zijn. Vlak voordat
het gezamenlijke voorstel van Vreede, Valckenaer en Bosch over het wijzigen van het Reglement in de
vergadering tot stemming werd gebracht, schreef Vreede aan de inmiddels in Spanje verblijvende
Valckenaer: ‘Eenige […] van onze partij beginnen mij zooveel bedenkingen te maken, die mij eenige
wankeling doen voorspellen, waarvan ik het beste hoop.’ 32
Behalve hun revolutionaire interpretatie van de staat van het land beschikten de Republikeinen
over een redelijk coherent partijprogramma, dat hier het best kan worden gereconstrueerd aan de
hand van een tweetal programmatische pamfletten. 33 In de eerste plaats verlangden zij een
‘onvervalschte volksregeering bij vertegenwoordiging’, waarin het volk een ‘geregelde invloed’ kreeg
op het bestuur. Dit betekende voor hen dat bij verkiezingen het stemrecht zeer ruim moest zijn – al
moest het vooral niet worden toegekend aan tegenstanders van het regime – en dat de kiesmannen
voortaan met een bindend mandaat van de grondvergaderingen de leden van de nationale
wetgevende vergadering zouden kiezen, en niet langer zelf hun keuze konden bepalen. Het
betekende ook dat wanneer tijdens een zittingsperiode het aantal petities over een bepaalde kwestie
opliep tot een nader vast te stellen getal, de wetgevende vergadering hierover de grondvergaderingen
moest raadplegen, waarna het advies van de grondvergaderingen bindend was. Wanneer de
grondvergaderingen in zo’n geval niet bijeen werden geroepen, hadden zij het recht zelf bijeen te
komen. Naast een permanente controle over de wetgevende macht, moest het volk ook de
mogelijkheid hebben regelmatig de grondwet te veranderen.
Het tweede leidende beginsel was de ‘volkomen een- en ondeelbaarheid’ van de Bataafse
Republiek. Bovenal betekende dit voor de Republikeinen financiële eenheid. Er moest zo spoedig
mogelijk een nationaal belastingstelsel komen waarin ‘naar relatief vermogen’ van de inwoners
belastingen werden geheven en alle staatsuitgaven moesten worden gedaan uit één nationale kas.

31

Zie bijvoorbeeld De politieke blixem, nr. 17 (1797) 129; nr. 26 (1797) 201; nr. 29 (1797) 230.
Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, Vreede aan Valckenaer, 6 juni 1796, 502.
33
Het gaat om [Vreede], Beoordeeling van het Ontwerp en Schermer e.a., ‘Aan de Bataafsche natie’.
32
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Alle provinciale bezittingen en schulden (en zo mogelijk ook de lokale schulden) moesten per direct
nationaal worden verklaard. In de tweede plaats betekende eenheid en ondeelbaarheid voor de
Republikeinen ‘eenheid van bestuur’. De wetgevende macht werd in de door hen gewenste
grondwet uitsluitend uitgeoefend door een nationale wetgevende vergadering, en ‘alle andere
aangestelde machten’ op lagere overheidsniveaus waren ‘louter administratief’. Dit betekende niet
dat lagere overheden geen enkele vrijheid kregen om zelfstandig besluiten te nemen, maar wel, zoals
Vreede het in de vergadering verwoordde, dat ‘de bron waar uit zij die magt ontleenen’ altijd het
‘wetgevend lichaam’ moest zijn. 34 Lagere overheden waren, kortom, geen vertegenwoordigende
lichamen; ze deelden niet in de uitoefening van de soevereiniteit. Ook de rechterlijke en
uitvoerende macht moesten van de wetgevende macht afhankelijk zijn. Dit laatste resulteerde in de
Republikeinse

commentaren

op

de

verschillende

grondwetsontwerpen

met

name

in

onoverkomelijke bezwaren tegen de zogenaamde Staatsraad. Als uitvoerend lichaam kon deze in
hun ogen veel te veel onafhankelijk van het wetgevend lichaam opereren. De vijfkoppige Staatsraad
overtrof volgens de Republikeinen de voormalige despotische stadhouder in macht, en betekende
de facto niets minder dan de introductie van vijf ‘koningen’.
Er was nog een derde punt waarvoor de Republikeinen zich collectief sterk maakten: de absolute
gelijkberechtiging van de aanhangers van alle religieuze gezindten en de onvoorwaardelijke
scheiding van kerk en staat die hier volgens hen logischerwijs uit voortvloeide. Terwijl zij dit
onderwerp als leden van de vergadering van het allergrootste belang achtten en zich steeds heftig
roerden wanneer deze kwestie aan de orde was, ontbreekt het Republikeinse standpunt opvallend
genoeg in de twee belangrijkste programmatische pamfletten. De plausibelste verklaring voor deze
afwezigheid is een strategische: de leden van de Republikeinse partij realiseerden zich ongetwijfeld
dat met name antipaapse sentimenten in het land nog zeer wijdverbreid waren. Zij kozen er daarom
voor in hun buitenparlementaire uitingen niet meer dan nodig de nadruk te leggen op de gelijke
positie voor alle kerkgenootschappen waarop ze in het parlement wel inzetten. 35
De namen van de harde kern van de Republikeinse partij ten tijde van de eerste Nationale
Vergadering vinden we terug onder een berucht programmatisch pamflet dat werd gepubliceerd als
Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie. 36 In dit pamflet spraken twaalf parlementsleden zich op
1 juli 1797 krachtig uit tégen het Ontwerp van Constitutie, dat ruim een maand later ter goed- of

34

Dagverhaal V, nr. 497 (zitting 24 april 1797) 764.
Zie over antipapisme in de Bataafse tijd: Hagen, Antipapisme, hoofdstuk 5. De opstellers van het Leids ontwerp
hadden in de patriottentijd een vergelijkbare strategische keuze gemaakt: Rosendaal en Klein, ‘Democratie in
context’, 90.
36
Zie voor de volledige titel pagina 209 noot 18.
35

213

afkeuring aan de grondvergaderingen zou worden voorgelegd. 37 De Beoordeeling is de belangrijkste
collectieve beginselverklaring die de Republikeinen ten tijde van de eerste Nationale Vergadering
afgaven. Behalve door de vermoedelijke auteur Vreede was de Beoordeeling ondertekend door de
Republikeinen Van Altena, Bosch, Koene, Van Langen, Midderigh, Nolet, Quesnel, Vonk, Witbols
en Van Zonsbeek. 38 Onder het pamflet stond ook de naam van Coert van Beyma, maar hij moet
zoals hieronder betoogd zal worden niet tot de Republikeinse partij worden gerekend. 39
Acht van de elf overige ondertekenaars waren geboren en getogen in het zuidelijke deel van
Holland, en dan met name in stedelijk gebied. Van hen was alleen Lambert Vonk gereformeerd
gedoopt; Vreede was van huis uit doopsgezind en lijkt later vooral uit pragmatische overwegingen te
zijn toegetreden tot een gereformeerde gemeente; de zes overige leden uit zuidelijk Holland waren
katholiek. De gereformeerde oud-predikant Bernard Bosch had het grootste deel van zijn werkzame
leven doorgebracht in noordelijk Holland. De eveneens gereformeerde oud-regent Hector van
Altena behoorde tot de fel revolutionaire stroming in Friesland; door een ongemak aan zijn been
had hij zich nauwelijks in de Nationale Vergadering laten zien. Joseph Koene, net als Van Altena
een onbeduidend parlementslid, was een katholiek uit Geertruidenberg. 40
De meeste ondertekenaars waren afkomstig uit de commerciële sector en hadden geen
academische opleiding genoten. Stefan van Langen was, net als Vreede, lakenfabrikant. Johan
Midderigh en Jacob Nolet waren wijnkoper en korenwijnstoker; Pieter van Zonsbeek was aannemer
en had een metselaarsbedrijf. Alleen Van Altena, Vonk, Bosch en Witbols waren academisch
opgeleid, de eerste twee tot jurist, de laatste twee tot theoloog. Het gebrek aan academische scholing
betekende voor de anderen zeker niet dat zij slecht tegen het ambt van volksvertegenwoordiger
waren opgewassen; zoals reeds duidelijk werd beschikte Vreede evenmin over een academische
graad. Ook Van Langen, Van Zonsbeek, Midderigh en Quesnel spraken regelmatig tot zeer
regelmatig in de vergadering, en hun redevoeringen deden in kwaliteit niet voor die van hun
medeleden onder. 41 Behoudens enkele belangrijke uitzonderingen bestond de harde kern van de
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‘Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, door de Nationale Vergadering ter goed- of afkeuring aan
het zelve volk voorgedragen’, in: De Gou ed., Ontwerp van Constitutie, III.
38
De toeschrijving van het auteurschap aan Vreede is van mij. Argumenten hiervoor zijn Vreedes onbetwiste
leiderschap van de Republikeinse partij en zijn bewezen scherpe pen, maar ook het orthografische argument dat ik
eerder (pagina 172-73 noot 74) aanvoerde ter ondersteuning van mijn stelling dat Vreede de auteur was van de
beruchte Korte characterschets.
39
Vreede e.a., Beoordeeling van het Ontwerp, 21.
40
Teding van Berkhout, Dagboek, 166. Van Altena en Koene hebben een spreekfrequentie van 0,5 respectievelijk
0,1.
41
De spreekfrequentie van Van Langen, Van Zonsbeek, Midderigh en Quesnel is respectievelijk 2,1; 2,5; 2,7; en
3,0.
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Republikeinse partij dus uit niet-juridisch geschoolde, niet-gereformeerde parlementariërs uit het
verstedelijkte deel van zuidelijk Holland. 42
Coert van Beyma, die zich spiegelde aan charismatische revolutionairen als Joan Derk van der
Capellen en de Franse graaf de Mirabeau, was in de Nationale Vergadering een geval apart. De
eigenzinnige Fries overtrof met zijn vurige pleidooien voor volksinvloed en scheiding van kerk en
staat al zijn collega’s in radicalisme. 43 Tegelijkertijd maakte hij zich op het persoonlijke vlak nooit
helemaal los van zijn jongere broer Eduard van Beyma en diens vrienden, die in de vergadering en
daarbuiten juist de oppositie tegen de Republikeinen aanvoerden.
Ook stond Van Beyma op gespannen voet met de Republikeinse leider Valckenaer. In 1788 was
hij aangesteld als directeur van het belangrijke patriotse vluchtelingendepot in Saint-Omer, waar
Valckenaer hem aanvankelijk had bijgestaan als secretaris. Toen de laatste al na twee weken zijn
functie had neergelegd omdat hij vond dat Van Beyma zich te autoritair gedroeg, was tussen de twee
kemphanen een hoogoplopend conflict ontstaan dat had gezorgd voor tweespalt in de
vluchtelingengemeenschap, die jaren verdeeld zou blijven in elkaar met pamfletten en rechtszaken
bestrijdende ‘Beymanisten’ en ‘Valckenaeristen’. 44 In 1791 was deze uit de hand gelopen tweestrijd
wat in hevigheid afgenomen, maar vrienden zouden Valckenaer en Van Beyma nooit worden, en
het feit dat Valckenaers naam ook na diens vertrek naar Spanje aan de Republikeinse partij bleef
kleven moet voor Van Beyma voldoende reden zijn geweest om zich er niet aan te committeren.
Een bijkomend punt waarop Van Beyma zich van de Republikeinen onderscheidde was zijn
Friese particularisme, dat overigens niet, zoals in het verleden wel is gebeurd, moet worden
aangezien voor doctrinair federalisme. 45 Aanvankelijk liet van Beyma zich kennen als een fel
tegenstander van het federalistische principe.

46

Pas toen de vergadering gedurende haar laatste
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Onbegrijpelijk is dan ook E.H. Kossmanns opmerking dat de leiders van deze partij ‘veelal niet uit Holland
afkomstig’ waren, en ‘het koele realisme van de sceptische Hollanders’ misten. De enige die Kossmann overigens
bij name noemt is de ‘Brabantse textielfabrikant’ Pieter Vreede; het feit dat Vreede een Hollander was die slechts
tijdens de restauratie in Tilburg had gewoond, blijft onvermeld: De Lage Landen. Twee eeuwen Nederland en België (2
delen, Amsterdam 2005; 1ste ed. 1978) I, 84-85.
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H. Spanninga, ‘Beginsel en belang bij C.L. van Beyma’, in: W. Bergsma e.a. ed., For uwz lân, wyv en bern. De
patriottentijd in Friesland (Leeuwarden 1987) 17-42, aldaar 18. Zie dit artikel eveneens voor Van Beyma’s al niet
minder tegenstrijdige positie tijdens de patriottentijd. Over Van Beyma ook Wouter Wisso van der Meulen, Coert
Lambertus van Beyma. Een bijdrage tot de kennis van Frieslands geschiedenis tijdens de patriottentijd (Leeuwarden 1894);
Rosendaal, Bataven!, passim.
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Rosendaal, Bataven!, 100-14.
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Van Beyma wordt als federalist opgevoerd door onder meer De Bosch Kemper, Geyl, Poell en Jourdan. Schama
is genuanceerder op dit punt en noemt hem ‘een federalist op het gebied van belastingheffing maar een unitaris en
democraat op alle andere gebieden’: De Bosch Kemper, Staatkundige geschiedenis, 263-64; Geyl, Geschiedenis, VI,
1670; Annie Jourdan, ‘Les minorités politiques dans la République batave’, in: C. Peyrard ed., Minorités politiques
en révolution, 1789-1799 (Aix-en-Provence 2007) 159-81, aldaar 167 en 175; Poell, Democratic paradox, 86; Schama,
Patriots and liberators, 267.
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Zo meende hij in de zitting van 31 augustus 1796 dat de Nationale Vergadering het recht had om in te grijpen in
gewestelijke kwesties wanneer een gewest zijn macht misbruikte. Een dag later ontkende hij het bestaan van een
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maanden debatteerde over de vraag of het Ontwerp van Constitutie ter goedkeuring moest worden
voorgelegd aan de natie als geheel of aan de verschillende soevereine volken, maakte hij uit
strategische overwegingen een draai. Terwijl hij enkele maanden eerder nog had beweerd in zijn ziel
getroffen te zijn wanneer hij zag dat provinciale besturen zich gedroegen als ‘volkomen souvereine
vergaderingen’, legde hij de stemming over de constitutie nu uit als een nieuw maatschappelijk
verdrag tussen tot op dat moment nog onafhankelijke volken. Tevens beweerde hij dat aan de
Nationale Vergadering tot dan toe slechts de algemene zaken van het bondgenootschap waren
afgestaan. 47 De uitgesproken federalist De Mist, die wilde dat het Ontwerp werd aangenomen maar
desondanks principieel vasthield aan het standpunt dat de stemming provinciaal moest geschieden,
ontlokte dit in de vergadering de opmerking dat hij ‘uit den mond van [z]ijn collega C.L. van Beyma
zulk een ultra foederalistisch argument niet verwagt hadde’. 48
Nu het voor Van Beyma een uitgemaakte zaak was dat het Ontwerp moest worden verworpen,
stelde hij alles in het werk om dit te bereiken, en was hij zelfs bereid om zijn ziel aan het federalisme
te verkopen als een gewestelijke in plaats van een nationale stemming de kans op verwerping groter
maakte. Het was dezelfde opportunistische houding die Van Beyma deed besluiten zijn naam te
zetten onder de Republikeinse Beoordeeling, zonder dat hij zich werkelijk met de Republikeinen
verbonden voelde. 49 In deze kwestie kan overigens kan ook de Republikeinse initiatiefnemers enig
opportunisme niet worden ontzegd. Zij poogden immers het effect van de publicatie te vergroten
door er collega’s bij te betrekken die bekendheid genoten bij het Bataafse publiek omdat zij zich in
de parlementaire arena hadden geprofileerd. Zo werd behalve Coert van Beyma ook Jacob Hahn
benaderd; deze peinsde er echter niet over zijn naam aan het pamflet te verbinden. 50
Terwijl Van Beyma als enige niet-Republikein de Beoordeeling ondertekende, behoorden
anderzijds niet alle leden die zich in de vergadering aan Republikeinse zijde schaarden tot de
ondertekenaars. Zeer prominent aanwezig in de vergadering en vrijwel altijd de Republikeinse
standpunten toegedaan was bijvoorbeeld de jonge Hollander Hugo Gevers, en ook zijn
provinciegenoten Nuhout van der Veen, Brands, Schermer en Janssen waren in de vergadering

soeverein volk van Gelderland. In de zitting van 21 april 1797, toen de vervaardiging van het Ontwerp van
Constitutie inmiddels een eind gevorderd was, stelde Van Beyma bitter dat het volk onder de schijn van eenheid en
ondeelbaarheid een verergerd federalisme zou worden voorgeschoteld. Drie dagen later wierp hij
Schimmelpenninck voor de voeten dat hij de waarborg tegen machtsmisbruik van het wetgevend lichaam niet zoals
deze wilde zoeken in een federatief stelsel, maar in ‘eenen daadlijken invloed en inzaage van het volk in het
bestuur’: Dagverhaal III, nr. 175 (zitting 31 augustus 1796) 41; nr. 176 (zitting 1 september 1796) 50; Dagverhaal V,
nr. 487 (zitting 21 april 1797) 684; Dagverhaal V, nr. 496 (zitting 24 april 1797) 757.
47
Dagverhaal V, nr. 530 (zitting 11 mei 1797) 1031.
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Dagverhaal VI, nr. 638 (zitting 14 augustus 1797) 734.
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Vergelijk Geyl, Geschiedenis, VI, 1681.
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De Gou ed., Staatsregeling, I, Hahn aan Valckenaer, 5 augustus 1797, 503-4.
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belangrijke voorvechters van de Republikeinse zaak. 51 Daarnaast was er een aantal minder
opvallende parlementsleden, afkomstig uit verschillende delen van het land, dat zich
hoogstwaarschijnlijk eveneens tot de Republikeinse partij rekende. 52
Toch kozen zij ervoor hun naam niet te verbinden aan de belangrijkste Republikeinse
beginselverklaring. 53 Mogelijk vonden ze toen het erop aankwam een slechte grondwet nog altijd
beter dan helemaal geen grondwet – uitgerekend partij-ideoloog Valckenaer oordeelde vanuit
Spanje nu bijvoorbeeld ‘dat men zig moet vereenigen uit vrees van erger’ om de constitutie te doen
aannemen.

54

Mogelijk ook vonden ze met de meerderheid van de vergadering dat een

buitenparlementair stemadvies van een deel van de vergadering strijdig was met de breed
geaccepteerde visie dat leden van de Nationale Vergadering hun mening mochten geven binnen de
muren van het parlement, maar dat, wanneer de vergadering eenmaal een meerderheidsbesluit had
genomen, zij dit in het land als één man dienden te verdedigen. 55 De ondertekenaars van de
beginselverklaring deelden deze gedachte in beginsel wel, maar vonden de grondwet ‘te belangrijk’
om daarvan in dit geval niet af te wijken, en zij gaven hun mening daarom als ‘burgers’. 56 Mogelijk,
ten slotte, konden hun geestverwanten zich uiteindelijk toch niet geheel vinden in één of meerdere
punten van het Republikeinse beginselprogramma, dat in de Beoordeeling voorlopig zijn pregnantste
formulering vond.
Dat twaalf leden van de vergadering dit beginselprogramma wél ondertekenden, bewijst enerzijds
dat de Republikeinen elkaar, naast het gezamenlijke uitgangspunt dat de Bataafse Republiek zich tot
de invoering van de constitutie nog altijd in staat van revolutie bevond, ook op inhoudelijke
gronden hadden gevonden; anderzijds laat het zien dat, wanneer deze politieke beginselen zwart op
wit moesten worden onderschreven, er voorlopig slechts twaalf parlementsleden overbleven die
hiertoe bereid waren: nog geen acht procent van alle burgers die in de eerste Nationale Vergadering
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zitting hadden. Ook als alle parlementariërs die het in de vergadering doorgaans met Vreede eens
waren voor Republikeinen worden gehouden, was de partij met rond de 25 aanhangers te klein om
in de vergadering werkelijk een doorslaggevende rol te kunnen spelen. Door haar eendrachtige en
agressieve optreden leidde de partij echter wel de revolutionaire dans, waarmee ze de overige leden
van de vergadering dwong zich tot haar te verhouden.

De presidentmakers
De Republikeinen bleven niet lang de enigen die zich politiek organiseerden. Een groot aantal
leden dat vreesde dat de vergadering met een aanhanger van de Republikeinse partij als voorzitter te
gemakkelijk tot onberaden, onreglementaire stappen zou zijn te brengen, begon voorafgaande aan
de tweewekelijkse voorzittersverkiezingen bij elkaar te komen in zogenoemde presidentiële
gezelschappen. In deze informele bijeenkomsten werd overleg gepleegd over de keuze van de volgende
voorzitter, die in elk geval niet van Republikeinse snit moest zijn. Teding van Berkhout, die na het
nieuws van de bijeenkomsten van de Republikeinse partij in zijn Dagboek nog had geschreven dat
het land aan deze ‘geest van partijschap’ ten onder zou gaan, woonde een week later zelf een
bijeenkomst bij ten huize van het Amsterdamse parlementslid Hendrik van Castrop. Een achttal
parlementsleden sprak daar ‘over een aanstaande president, daar men De Leeuw het geschiktst toe
reekende’. 57 Op 29 april won Daniël de Leeuw met 47 stemmen de voorzittersverkiezing van Johan
Valckenaer, die op 45 stemmen bleef steken. 58 Twee weken later vergaderde Teding van Berkhout
opnieuw over een nieuwe voorzitter. De keuze viel ditmaal op Schimmelpenninck, die twee dagen
later inderdaad werd verkozen. 59
De presidentmakers, zoals ze al spoedig bekend kwamen te staan, waren een heterogeen gezelschap
met uiteenlopende denkbeelden. Zij hadden niet veel meer gemeen dan dat ze wilden voorkomen
dat een ‘revolutionair’ lid van de vergadering het voorzitterschap verwierf; een partij kunnen ze
daarmee niet worden genoemd. Het vooroverleg, dat voorafgaande aan verkiezingsdagen discreet
plaatsvond in verschillende met elkaar in contact staande kleinere gezelschappen, was een kwestie
van ‘over en weder negotieeren’. 60 Om te voorkomen dat de presidentiële voorverkiezingen al te
veel in het oog liepen bij de natie, werd af en toe een kundig parlementslid voorgedragen dat noch
behoorde tot de presidentmakers, noch tot de Republikeinse partij, maar bij geen van beide
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kampen al te veel weerstand opriep. Dit gebeurde tegen de zin van Teding van Berkhout. Op 16
juni 1796 werd Jacob Hahn met zestig stemmen verkozen tot voorzitter, en Teding van Berkhout,
die Hahn verachtte, betwijfelde of dit besluit het juiste was geweest. 61 Op 13 oktober viel de keuze
van de presidentmakers op Bernard Blok en hoopte het Delftse parlementslid ‘dat wij ons dit niet
beklagen zullen’. 62 En toen op 17 augustus 1797 tijdens het vooroverleg Pieter van de Kasteele naar
voren werd geschoven voor een tweede termijn, liet Teding van Berkhout weten hem ‘onder wat
voorwendsel ook, nooyt te sullen stemmen’. De onenigheid over de juiste kandidaat liep ditmaal zo
hoog op dat werd afgesproken dat ieder zou stemmen wat hij wilde; Van de Kasteele werd de
volgende dag tot voorzitter verkozen.
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Over het algemeen was het ‘presidentmaken’ evenwel een succesvolle strategie. Ondanks een
tijdelijke vertrouwensbreuk begin december, toen de debatten rondom het gedecreteerde principe
van eenheid en ondeelbaarheid ook de presidentmakers hevig hadden verdeeld en de harmonie
volgens Teding van Berkhout weg was, wisten zij de voorzittersverkiezingen gedurende de gehele
eerste Nationale Vergadering te beheersen. 64 Nadat Van de Kasteele in de eerste twee weken de
zieke Paulus had opgevolgd en meteen daarna vrijwel unaniem was herkozen, ging de strijd op 4
april 1796 tussen Albert de Sitter en Johan Valckenaer, die beiden als tijdelijke secretaris waren
opgetreden. Het was De Sitter die met 47 tegen 36 stemmen de overwinning behaalde. Twee weken
later was het Jan Bernd Bicker, de hoofdarchitect van het Reglement van orde, die Valckenaer met 51
tegen 46 stemmen nipt versloeg. Tot dan toe kon nog worden vermoed dat de verkozen kandidaten
waren beloond voor hun parlementaire verdiensten. Toen Valckenaer weer twee weken later echter
ook verloor van de in de vergadering tot dan toe geheel onopvallende De Leeuw, moet het iedereen
duidelijk zijn geweest dat er iets anders aan de hand was. 65
Nadat Valckenaer eind mei naar Spanje was vertrokken, spraken de Republikeinen af niet te
kiezen voor de toen reeds controversiële en daarom kansloze Vreede, maar gaven zij hun stem
voortaan aan de jonge jurist Hugo Gevers. Aan de uit een voorname Rotterdamse familie
afkomstige Gevers kleefde ondanks zijn gelieerdheid aan de Republikeinen toch nog altijd het
odium van Hollands aristocratisme. Waarschijnlijk juist daarom werd hij de vaste kandidaat van de
Republikeinen, die hoopten zo de stem te krijgen van parlementariërs uit Gevers’ eigen sociale
milieu. Deze opzet was weinig succesvol. Gevers trok met rond de 35 stemmen weliswaar iets meer
dan de natuurlijke aanhang van de Republikeinen, maar juist parlementsleden als Teding van
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Berkhout en Cau, die net als Gevers behoorden tot de Hollandse elite, waren erg actief als
presidentmakers, en zij waren het die er mede voor zorgden dat Gevers keer op keer werd
verslagen. 66
De Republikeinen raakten steeds gefrustreerder dat zij geen voorzitterspost konden bemachtigen,
en maakten in hun verontwaardiging hierover geen wezenlijk onderscheid tussen de
presidentmakers en de leden van de eigenlijke Moderate partij, die hieronder zal worden besproken.
‘Nu hebben de presidentmakers’, schreef Vreede aan Valckenaer nadat de Moderaat Gerard van
Marle tot voorzitter was verkozen,
‘die men moet zoeken onder de slijmgasten en zoogezegde Moderaten, […] getoond, in de
verkiezing van De Mist, Bicker en Van Marle, dat zij de hooge aristocratie en hooge federalisten
meer waarde geven, dan aan voorstanders der volkspartij’. 67

Op 16 september 1796 was de vergadering te klein toen bij het opmaken van de stemmen de door
veel Republikeinen verafschuwde Jacob Kantelaar tot voorzitter bleek te zijn verkozen, terwijl velen
van mening waren dat hij als plaatsvervanger van een lid van de constitutiecommissie niet
verkiesbaar was. 68 Gevers, die zich volgens Teding van Berkhout een slecht verliezer toonde, diende
een voorstel in dat strekte om deze verkiezing ongedaan te maken, maar dit werd door een
meerderheid van de vergadering verworpen. 69 De handhaving van Kantelaars verkiezing zette de
verhoudingen in de vergadering op scherp. Na dit incident zou de sfeer alleen nog maar grimmiger
worden. Vanaf eind december 1796 weigerden de meeste Republikeinen uit protest nog langer hun
stem uit te brengen, omdat de uitslag bij voorbaat vaststond. ‘De verkiezingen der presidenten’,
schreef Gevers in januari aan Valckenaer, ‘gaan nog altoos den eygensten gang, ook stemmen wij
meest niet’. 70 Nolet deelde bij een van de verkiezingen koeltjes aan de vergadering mee dat hij het
onnodig had gevonden een stembiljet in te vullen, omdat hij daags tevoren al in de ‘Fransche
nieuwspapieren’ had gelezen dat zijn ambtgenoot Willem Queysen tot voorzitter zou worden
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gekozen. De kandidaat die na Queysen op de meeste stembriefjes voorkwam, nog altijd Gevers,
kreeg bij deze verkiezing niet meer dan vijf stemmen. 71
Op 11 mei 1797, exact een jaar nadat de presidentmakers voor het eerst bij elkaar waren
gekomen, kwam de ergernis die hierover bestond aan de oppervlakte tijdens een van de vele
debatten over de vraag of de voorgangerssalarissen al dan niet door de staat moesten worden
bekostigd. De aanleiding was een voorstel van voorzitter Bicker om, gezien de ‘delicaatheid’ van de
zaak, met een stemming te wachten tot de terugkomst van twaalf parlementsleden die op dat
moment verbleven bij het in Den Haag gevestigde Provinciaal Bestuur van Holland. Door een groot
deel van de leden werd dit ogenschijnlijk procedurele voorstel – waarschijnlijk niet geheel onterecht
– opgevat als een moedwillige poging van Bicker om de stemming naar zijn smaak te laten uitvallen
door de aanwezigheid van de twaalf af te wachten. 72 Een storm van verontwaardiging barstte hierop
los, en Bicker, zelf immers het voorwerp van de verontwaardiging, raakte de controle over de
vergadering volledig kwijt. Terwijl hij zijn medeleden onophoudelijk tot de orde trachtte te roepen,
gingen Vreede, Nolet, Van Hooff, Coert van Beyma, Quesnel, Reyns, Ploos van Amstel, Vreede,
Van Bennekom en anderen, zo lezen we in het Dagverhaal, ‘alle voort met luidkeels te zeggen, dat
het tijd wordt, dat eens al het gedraai ophield, dat nimmer een president den presidialen stoel
betrad, zonder door de presidenten makers daartoe bevoorens benoemd te zijn’. 73 Jan van Hooff
bemachtigde te midden van deze verwarring uiteindelijk het woord, en deed er nog een schepje
bovenop:
‘Alles wordt van te vooren afgesprooken, en men adjourneert [verdaagt] de zaaken, wanneer men
niet verzekerd is van de geprepareerde opinien der meerderheid; alles wordt dus bekonkeld: want
wie weet niet, dat men hier den presidiaalen stoel niet beklimt, zonder er op gecabaleerd te zijn.
Op die wijze is men altijd meester; men kan de commissien naar zijn zin kiezen, om de rapporten
naar zijnen smaak te zien uitbrengen.’ 74

Het beeld dat veertien maanden na de eerste bijeenkomst van de Nationale Vergadering door Van
Hooff werd opgeroepen, was dat van een goed georganiseerde en eendrachtig optredende partij van
presidentmakers die er door hun voorzittersbenoemingen in slaagden alle debatten te domineren.
Het Brabantse parlementslid stond in deze overtuiging zeker niet alleen, maar binnen de Bataafse
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context manifesteert zich wellicht bij niemand nadrukkelijker de neiging tot complotdenken die we
tegenkomen in alle laat achttiende-eeuwse revoluties. 75
Al eerder werd vermeld hoe Van Hooffs collega’s probeerden hem buiten spel te zetten door te
suggereren dat zijn traumatische ervaringen tijdens de Nederlandse restauratie en vooral tijdens de
Franse Terreur hem te wantrouwig hadden gemaakt voor het ambt van volksvertegenwoordiger. 76
Dit was ongetwijfeld politiek-strategisch bedoeld, maar bevatte zeker ook een kern van waarheid.
Van Hooff was een hoogst gedreven volksvertegenwoordiger die qua intelligentie maar in weinig
leden van de vergadering zijn gelijke vond, maar zijn angst voor complotten en zijn driftbuien
kregen in zijn politieke optreden soms de overhand. Van Hooff spaarde daarbij overigens de kool
noch de geit. Enkele maanden later waarschuwde hij op hoge toon dat ‘er een factie in deeze
Republiek existeert, die de anarchique [Franse] Constitutie van 1793 hier te land gaarne zoude
invoeren’. Ditmaal vormde het doelwit de partij van Vreede, die geïrriteerd reageerde dat hij zich
niet aan de ‘ingebeelde intrigues van Van Hooff’ zou storen. 77
Hoe Van Hooff en anderen die het ‘gecabaleer’ van de presidentmakers meenden aan de kaak te
moeten stellen de politieke verhoudingen in de vergadering ook beoordeelden, het door hen
opgeroepen beeld van een oppermachtige alliantie stemt niet overeen met de feitelijke
machtsverhoudingen. Een concreet voorbeeld hiervan vormt de uitkomst van de stemming
waarover op 11 mei zoveel tumult was ontstaan. Toen voorzitter Bicker er uiteindelijk in was
geslaagd de rust weer enigszins te doen terugkeren, hadden de twaalf ontbrekende leden hun
plaatsen weer ingenomen, precies zoals volgens Van Hooff en anderen Bickers bedoeling was
geweest. Desondanks behoorde Van Hooff tot het kamp dat de stemming met 55 tegen 51 stemmen
won, wat aantoont dat zijn beschuldiging dat men altijd ‘verzekerd [was] van de geprepareerde
opinien der meerderheid’ veel te algemeen gesteld was. 78
Het staat buiten kijf dat de voorzitter van de Nationale Vergadering relatief veel macht had
vergeleken bij de Kamervoorzitter zoals wij die nu kennen, maar ook vergeleken bij de voorzitters in
de Franse revolutionaire vergaderingen. 79 Het benoemen van commissies, het formuleren van een
preadvies en het bepalen welk van de door anderen voorgestelde adviezen in stemming werd
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gebracht, privileges die hun oorsprong vonden in de vergadertradities van de oude Republiek,
boden hem de mogelijkheid de loop van de vergadering te sturen en de besluitvorming te
beïnvloeden. 80 Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat slechts een enkeling misbruik wenste te
maken van deze mogelijkheden of geslepen genoeg was om hier ongestraft mee weg te komen.
Wanneer een voorzitter het in de ogen van de vergadering te bont maakte, was het onvermijdelijke
gevolg een terechtwijzing of, als dat niet hielp, een ruwe verstoring van de orde, met ernstig
gezichtsverlies voor de voorzitter tot gevolg.
Berucht werd bijvoorbeeld het optreden van IJsbrand van Hamelsveld. Deze zat de vergadering
voor toen zij zich boog over de vraag of het Plan van Constitutie, dat op 10 november 1796 door de
constitutiecommisse was gepresenteerd, zou worden aangenomen om te dienen als basis voor de
verder plenair geschiedende vervaardiging van het uiteindelijke constitutieontwerp. 81 Direct nadat
het oudste commissielid Simon Stijl het Plan van Constitutie plechtig had aangeboden aan de
voorzitter Gerrit Jordens, had commissielid Van de Kasteele de feestelijke stemming in de
vergadering bedorven door vooruitlopende op de lezing te stellen dat hij het Plan onaanvaardbaar
vond. Hij had deze verklaring later laten volgen door een indrukwekkend, tweeënhalf uur durend
betoog waarin hij had uiteengezet waarom hij het zelfs de status van discussiestuk niet waardig
achtte. 82 In de dagenlange uitwisseling van standpunten die hierop was gevolgd, had een aanzienlijk
deel van de vergadering, onder wie alle Republikeinse leden die het woord voerden, zich
aangesloten bij Van de Kasteeles standpunt.83
Toen het moment van stemming uiteindelijk was aangebroken, werd dit door Van Hamelsveld,
zelf een voorstander van aanneming, ingeleid met de opmerking dat hem was ‘gebleken dat over het
geheel gezien alle leden vonden dat er veel goeds in het ontwerp gevonden’ werd; een schaamteloze
verdraaiing van hetgeen in de voorgaande dagen was gepasseerd. Van Hamelsveld ging zijn boekje
echter nog verder te buiten. Terwijl hij werd verondersteld de vraag of de vergadering het Plan ‘ter
deliberatie’ zou aannemen eenvoudigweg ter stemming aan de vergadering voor te leggen, stelde hij
in plaats daarvan de sturende vraag of de vergadering er al dan niet voor zou kiezen zuinig met de
voor het vaderland zo kostbare tijd om te gaan en haast te maken met het hoognodige
constitutiewerk. 84
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Dit lieten de tegenstanders van het Plan niet over hun kant gaan. Gevers eiste dat de voorzitter
het ‘eenvoudig en ongemotiveert’ in stemming bracht. Ploos van Amstel wierp de voorzitter voor de
voeten dat hij tegen de orde van de vergadering handelde, en dat hij geen ‘explicaties en motivaties
diende te doen, maar simpelweg voorstellen of de leden voor of tegen het Plan’ waren. Van
Hamelsveld maakte zich hierop volstrekt belachelijk, zo zouden politieke commentatoren oordelen,
door terwijl hij opstond en zich driftig op zijn borst klopte te roepen: ‘Hier staat IJsbrand van
Hamelsveld, die nimmer om lief of leed ter regter noch ter ’s linker zijde is afgeweken, noch zich
door eenige bedreigingen deed verschrikken of vervaard maken; maar immer pal stond, zoo als aan
een ieder bekend is.’ 85 Ook de vergadering toonde zich weinig gecharmeerd van dit vertoon van
pathetiek. Nadat een lange stoet parlementsleden op zakelijke toon had vastgehouden aan de eis dat
Van Hamelsveld een eenvoudige ja/nee-vraag zou formuleren, kon de voorzitter weinig anders doen
dan hieraan te gehoorzamen. Aan het resultaat van de stemming deed dit overigens weinig af: de
zitting, een van de meest tumultueuze in de geschiedenis van de Nationale Vergadering, eindigde
ermee dat het Plan met 62 tegen 56 stemmen werd aangenomen als basis voor discussie. 86
Creativiteit in de omgang met de parlementaire agenda en eigengereidheid in de interpretatie
van de wens van de vergadering waren zeker middelen die een voorzitter kon aanwenden in een
poging de debatten in het voordeel van zijn standpunt te doen uitvallen, maar zij boden nooit
garantie op succes. Dit gold evenmin voor wat in de beeldvorming werd gezien als het ultieme
machtsmiddel van de voorzitter: hij kon, om met Van Hooff te spreken, ‘de commissien naar zijn
zin kiezen, om de rapporten naar zijnen smaak te zien uitbrengen’. 87 De voorzitter benoemde op
eigen houtje de leden van parlementaire commissies, en had in theorie de mogelijkheid commissies
geheel te vullen met politieke geestverwanten.
Ook hier gold dat de vergadering in de praktijk blijk gaf van een aanzienlijk zelfregulerend
vermogen. Doorgaans benoemden voorzitters commissieleden die geacht werden verstand te
hebben van de kwestie die door de commissie moest worden behandeld, maar vooral ook leden die
zich het meest hadden geroerd tussen het moment dat een kwestie in de vergadering ter sprake werd
gebracht en het besluit om deze kwestie door een commissie te laten bestuderen. Parlementariërs
met een duidelijk specialisme en leden die over alles direct een mening hadden verzamelden op
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deze manier de meeste commissiebenoemingen. 88 Tot welke partij in de vergadering ze behoorden,
speelde daarbij niet of nauwelijks een rol: zo beschikte de Republikeinse minderheid met Gevers,
Van Langen en Nuhout van der Veen over drie van de tien het vaakst in commissies benoemde
parlementsleden. 89 Ook andere parlementsleden die behoorden tot de twintig procent frequentste
sprekers, zoals Ten Berge, Teding van Berkhout, Van Leeuwen, Blok, Verster, Van Castrop en
Coert van Beyma, werden in ten minste vijfentwintig verschillende commissies benoemd. 90 Slechts
enkele leden van de vergadering, in het bijzonder Van Hooff en Vreede, lijken onder hun collega’s
dusdanig controversieel te zijn geweest dat het aantal commissies waarin zij benoemd werden
enigszins achterbleef bij de uiterst centrale rol die ze in de plenaire zittingen speelden. 91 Dit laatste
kan ook gezegd worden van Jacob Hahn, maar in zijn geval lijkt de belangrijkste oorzaak dat Hahn
zelf aangaf wegens zijn zwakke fysieke gestel – sinds zijn verlamming raakte Hahn naar eigen zeggen
snel vermoeid 92 – niet in staat te zijn te veel werkzaamheden tegelijkertijd op zich te nemen. 93
Hahn werd opvallend genoeg wel benoemd tot voorzitter van de herzieningscommissie die in het
leven werd geroepen nadat het Plan van Constitutie slechts na zeer fundamentele kritiek als
discussiestuk was aanvaard, en die het als haar taak opvatte binnen een paar weken met een volledig
alternatief te komen dat in de plenaire discussie kon worden betrokken. ‘C’est une grande tâche’,
schreef Willem Anne Lestevenon aan Johan Valckenaer, ‘dont on a chargé notre ami Hahn. […]
J’attens cependant un excellent rapport, pourvu que physique seconde le moral.’ 94 Om hun enorme
tour de force te faciliteren werden Hahn en de overige commissieleden bij decreet van nieuwe
commissiebenoemingen uitgesloten. 95 Bij overige commissies ontbraken dergelijke decreten, maar
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lijken de voorzitters over het algemeen toch rekening te hebben gehouden met de werklast van de
verschillende parlementsleden, voor zover ze die konden overzien. Leden die benoemd werden
terwijl ze naar hun idee al in te veel commissies tegelijk actief waren, gaven dit soms bij de voorzitter
aan. Hoewel deze het parlementslid op het moment zelf meestal verzocht evengoed zitting te nemen
uit angst dat van verschoning een schadelijke precedentwerking zou uitgaan, kon hier bij een
volgende benoeming alsnog rekening mee worden gehouden. 96
Slechts een heel enkele keer stuitte een benoeming op verzet van de rest van de vergadering. In
een van de vele commissies die werden benoemd in het hoofdpijndossier over de revolutionaire
onlusten in Friesland stelde Oene Gorter, zelf een Fries die nauw bij de kwestie was betrokken, de
retorische vraag ‘of het benoemen van commissien alleen aan de president stond, of dat de leden
daartoe ook recht hadden’. Het antwoord van voorzitter Herman Vitringa luidde ‘dat dit een recht
was, dat nog nooit aan een president was betwist geworden’. Gorter feliciteerde de voorzitter daarop
demonstratief met dit recht, maar voegde daar aan toe dat hij vond dat de voorzitter er in dit geval
‘een zeer zonderling gebruik’ van had gemaakt. Nadat ook andere parlementsleden tegen de keuze
van de voorzitter bezwaar hadden gemaakt, voorkwam deze erger door snel een andere bezetting
voor te stellen. 97
Commissiesamenstellingen die duidelijk de politieke overtuiging van de voorzitter
weerspiegelden waren uitzonderlijk. Zelfs wanneer een voorzitter erin slaagde de benoeming van een
commissie naar zijn smaak door de vergadering te loodsen, was het nog altijd de voltallige
vergadering die moest oordelen over het door deze commissie opgestelde rapport. Het hoogst
haalbare was in zo’n geval tijdrekken, wat zeker in de eerste maanden overigens ook een doel op
zich kon zijn: parlementsleden probeerden een kwestie dan van de agenda te krijgen in afwachting
van het Plan van de constitutiecommissie, van wie ze een gunstiger oordeel verwachtten dan van het
plenum.
Ook in de wijze waarop de voorzitter een rapport aan de vergadering voorlegde was de
handelingsruimte beperkt, zo blijkt uit een voorval dat zich voordeed tijdens het presidium van de
toch al controversiële voorzitter Kantelaar. Op 2 mei 1796 besprak de vergadering een rapport over
de Friezen Johan Huber en Eduard van Beyma, die in de Nationale Vergadering waren verkozen in
de districten Harlingen en Dokkum. 98 Huber en Eduard van Beyma, Friese gedelegeerden ter
Staten-Generaal in 1795, belichaamden de halsstarrige Friese houding ten aanzien van de Nationale
Vergadering; veel parlementsleden waren hen daarom liever kwijt dan rijk. 99 Om die reden hadden
96
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zij de toetreding van de twee maandenlang tegengehouden met het argument dat Huber en Van
Beyma over hun politieke rol tijdens de Friese revolutionaire onlusten door het Hof van Friesland
ter verantwoording waren geroepen, en dat leden tegen wie een gerechtelijke procedure liep
krachtens het Reglement niet verkiesbaar waren. 100
Het rapport dat uiteindelijk door de Commissie voor Geloofsbrieven over de kwestie was
opgesteld bestond uit twee delen: in het eerste deel werd vastgesteld dat de verkiezing van de twee
Friezen formeel gezien wettig was geweest, maar in het tweede en doorslaggevende deel
concludeerde de commissie bij monde van Vreede dat zij op het moment van hun verkiezing niet
stemgerechtigd waren geweest, en daarom ook niet hadden mogen worden verkozen. 101 Voorzitter
Kantelaar, een voorstander van de toetreding, trachtte na afloop van de discussies alléén de
conclusie dat op de verkiezing formeel niets viel aan te merken in stemming te brengen. Hij
verbond daaraan de consequentie dat Van Beyma en Huber bij een positieve uitkomst van deze
stemming tot de vergadering konden toetreden; een manoeuvre waar hij ondanks verwoede
pogingen niet mee wegkwam. Quesnel vroeg zich terecht af waarom het rapport niet zoals
gewoonlijk in zijn geheel in stemming werd gebracht; Kantelaar antwoordde hierop slechts door zijn
voorstel te herhalen. Nu waren het Gevers en andere leden die erop aandrongen ‘dat de omvraag op
de gewone wijze [zou] plaatsvinden’; Kantelaar herhaalde nogmaals zijn voorstel. Uiteindelijk was
het Tjeerd Halbes, een backbencher uit het nog altijd door en door verdeelde Friesland, die woest op
zijn bank sloeg en schreeuwde:
‘Neen president! Dit is een nieuw voorstel, en niet schriftelijk, dus tegen de orde der vergadering.
[…] Het appel nominal kan of mag niet anders geinstitueerd worden als voor of tegen het rapport.
Maar het schijnt mij toe, dat het er met eene vervloekte drayerij zal doorgesleept worden. 102

Kantelaar bond in en bracht nu het hele rapport in stemming, waarop overigens alsnog de door
hem gewenste uitkomst volgde: het rapport werd in zijn geheel verworpen en Huber en Van Beyma
traden op respectievelijk 12 en 23 december 1796 als laatsten tot de vergadering toe. 103
De meeste voorzitters kweten zich van hun taak met zorgvuldigheid en de wens om aan alle
opinies in de vergadering recht te doen, en huldigden net als de inderdaad opmerkelijk rechtvaardig
presiderende Teding van Berkhout ‘die onzijdigheid […] die daar van onafscheidelijk behoord te
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zijn’. 104 Voorzitters die wel poogden de besluitvorming te beïnvloeden, haalden hier in de uiterst
wantrouwige en daardoor explosieve vergadering maar zelden echt voordeel uit; zij riskeerden
daarentegen voor het oog van de gehele natie in de beklaagdenbank terecht te komen. Belangrijker
is dat een partijdige voorzitter nooit alle presidentmakers die hem tot voorzitter hadden
voorbestemd kon begunstigen; daarvoor was dit gezelschap te heterogeen. Zo nam de vergadering op
21 januari 1797 het belangrijke besluit dat de gewestelijke schulden zouden worden samengevoegd.
Tot de voorstemmers behoorden Bicker, De Beveren, Cambier, Siderius, Hartog en nog een dozijn
andere presidentmakers. 105
Eerder die dag had de geruchtmakende stemming plaatsgevonden waarbij Queysen met een
overweldigende meerderheid tot voorzitter was verkozen, en het kan niet anders dan dat diezelfde
presidentmakers aan deze verkiezing hebben bijgedragen. Het Overijsselse parlementslid Queysen
was in de vergadering een van de onbuigzaamste federalisten en een verklaard tegenstander van de
schuldensamenvoeging. Dat ook de vóórstanders desondanks op hem stemden, toont duidelijk aan
dat de macht van de presidentmakers als sturende groep niet moet worden overschat, en dat de
negatieve beeldvorming die als reactie op hun alliantie ontstond met enige voorzichtigheid moet
worden geïnterpreteerd.

De Moderaten
De notie van een Moderate partij begon vrijwel meteen na de oprichting van de Republikeinse partij
rond te zingen – zoals we zagen vermoedde Blijdenstein in mei 1796 al een partij van het
‘moderantisme’, en in juni schreef ook Teding van Berkhout over ‘onze moderaate partij’. 106
Volgens de contemporaine historicus Cornelis Zillesen werd het in het debat over het Plan van
Constitutie, vanaf november 1796, duidelijk dat ‘de Vergadering was verdeeld in heethoofdige
patriotten […] en in een zogenaamde moderate partij’. 107 Het zou in politiek Den Haag echter nog
tot 15 maart 1797 duren voordat een groep gematigde parlementsleden overging tot een
systematische vorm van vereniging die vergelijkbaar was met de Republikeinse bijeenkomsten in het
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Herenlogement. Naar het voorbeeld van een Rotterdamse sociëteit met dezelfde naam werd op die
dag in de Oude Doelen de Haagse Gemenebestgezinde burgersociëteit der Moderaten opgericht. 108
In totaal 37 leden van de eerste Nationale Vergadering komen voor op de ledenlijst of in het
introductieboek van deze sociëteit. Kantelaar, Van Eck en Eduard van Beyma behoorden tot de
oprichters en prominente parlementariërs als Bicker, De Mist, Van Marle, Queysen, Verster,
Jordens, Nieuhoff, Krieger, Van Castrop en Schimmelpenninck tot de leden. 109 Terwijl wegens het
ontbreken van gegevens over de bijeenkomsten van de Republikeinse sociëteit slechts bij
benadering valt aan te geven welke parlementsleden zichzelf als Republikeinen beschouwden, biedt
de overlevering van deze bron voor de Moderaten meer houvast. Uiteraard kan onmogelijk met
zekerheid worden vastgesteld of het ledenregister van de Moderate sociëteit geheel volledig is, maar
de nauwkeurigheid waarmee het werd bijgehouden geeft weinig reden om anders te vermoeden. Dit
stelt ons in de gelegenheid aan de Moderate kant van het politieke spectrum te differentiëren tussen
parlementsleden die ervoor kozen zich aan te sluiten bij het Moderate partijverband en leden die
het Moderate gedachtegoed afgaande op hun optreden in de parlementaire debatten wel
grotendeels onderschreven, maar niet bereid waren deel te nemen aan een vorm van
buitenparlementaire organisatie.
De Moderaten noemden zichzelf ook wel ‘gematigden’, ‘bedaarden’, of ‘gemenebestgezinden’,
terwijl ze door hun politieke tegenstanders werden aangeduid als ‘slijmgasten’ of ‘slijmerigen’, ‘antirevolutionairen’, ‘aristocraten’ of ‘federalisten’. In de Nationale Vergadering hadden de Moderaten
overwegend zitting wegens districten in Gelderland en Friesland (beide vier parlementsleden),
Overijssel (zes leden) en Amsterdam en omgeving (twaalf leden). Juist in deze delen van het land,
waar in de aanloop naar de Nationale Vergadering huiverig was gereageerd op de plannen om een
lichaam op te richten met zowel wetgevende als constituerende bevoegdheden, had men het
Reglement mede om die reden pas na lang aarzelen goedgekeurd. Nu dit document eenmaal was
aangenomen, klampten de Moderaten zich eraan vast als een semiconstitutioneel houvast in
inconstitutionele tijden, dat juist moest voorkomen dat de Nationale Vergadering zich schuldig
maakte aan machtsusurpatie.
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Naast afkomst lijkt ook het al dan niet gevolgd hebben van een opleiding tot jurist een rol te
hebben gespeeld bij de keuze voor de Moderate partij, die deze legalistische uitleg van het Reglement
maakte tot een van haar belangrijkste uitgangspunten. Van de Moderate parlementsleden was ruim
zestig procent opgeleid tot jurist, aanzienlijk meer dan de ruim veertig procent juristen in de
vergadering als geheel, terwijl van de parlementariërs die in het voorgaande zijn aangemerkt als
Republikeinen nog geen kwart de rechtenopleiding had voltooid. 110 De Moderate sociëteit droeg
daarnaast een uitgesproken gereformeerd karakter. Op drie dissenters en twee katholieken na
hingen alle Moderate volksvertegenwoordigers het gereformeerde geloof aan. Het valt op dat vooral
de nodige katholieke parlementsleden die het Moderate gedachtegoed op de meeste punten
onderschreven blijkbaar door niemand aan de ballotagecommissie werden voorgedragen. 111
De eerste voorzitter van de Moderate sociëteit, Robert Collot d’Escury, hield op 19 maart 1797
een toespraak waarin hij haar uitgangspunten uiteenzette. Collot d’Escury, de schoonzoon van
Bicker, sprak er over de ware vrijheid, die alleen kon standhouden ‘wanneer dezelve rust op goede
orde, ondergeschiktheid aan de wet en die geconstitueerde magten, die ’s volks wil heeft
daargesteld’. 112 De Moderaten hadden de diepe overtuiging dat de geconstitueerde overheden, al
hadden zij tot de invoering van de constitutie slechts een provisionele status, de enige corporatieve
entiteiten waren die gerechtigd waren de volkswil te interpreteren, en dat zij dit moesten doen door
deze wil in wetgeving om te zetten.
Zij stonden wantrouwend tegenover de overal in het land opgerichte sociëteiten, waarvan zij
vonden dat die de niet gerechtvaardigde pretentie hadden de volksstem eveneens te kunnen en
mogen vertolken. De Moderaten waren daarom de drijvende kracht geweest achter het op 10 maart
1796 genomen besluit dat het recht van petitie niet langer gold voor corporaties of associaties maar
alleen voor individuele burgers. 113 Deze maatregel, die was genomen tot ongenoegen van de
Republikeinen, vormde een inperking ten opzichte van de staande praktijk in de oude Republiek,
waar corporaties dit recht wel hadden gehad; zij toont aan dat het te simplistisch is om de
tegenstelling tussen Republikeinen en Moderaten te reduceren tot een conflict tussen
behoudsgezinde en hervormingsgezinde parlementsleden, zoals we Johan Midderigh aan het begin
van dit hoofdstuk zagen doen.
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Tussen het Moderate wantrouwen jegens niet tot de overheid behorende lichamen en de
oprichting van sociëteiten als de Haagse Gemenebestgezinde burgersociëteit bestond een zekere
spanning. 114 Dat deze sociëteit er toch kwam – zij het pas toen de Nationale Vergadering al een eind
op weg was – was het gevolg van de groeiende behoefte een alternatief te bieden voor de vele
sociëteiten op revolutionaire grondslag, die er door hun minder scrupuleuze handelwijze in
dreigden te slagen een groot deel van de publieke opinie te mobiliseren ten gunste van de
Republikeinse partij. Wel namen de oprichters in artikel 1 van het door hen opgestelde reglement
de zinsnede op dat de ‘onveranderlijke grondwet deezer Societeit zal zijn, dat zij nimmer […] zich als
de stem des volks zal kunnen doen gelden’. 115 De sociëteit, die op haar hoogtepunt zo’n
driehonderd geballoteerde leden telde, richtte zich formeel op onderlinge voorlichting, en hoopte
zo te dienen tot een ‘kweekschool ter vorming van braave patriottische burgeren’. 116 In de praktijk
fungeerde zij voor haar representant-leden wel degelijk ook als een nuttig forum voor politiek
overleg.
Een door meerdere parlementsleden ondertekend beginselprogramma zoals de Republikeinse
Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie paste slecht bij de uitgangspunten van de Moderaten die
in de sociëteit hun thuisbasis vonden. Zeker de vele Moderate leden die ook deel uitmaakten van ’s
lands hoogste vergadering werden geacht altijd te blijven uitgaan van hun individuele politieke
‘systhema’; zij behoorden steeds naar eigen inzicht over staatszaken te oordelen en zich door niets
anders te laten leiden dan door hun eigen geweten. Zij mochten hun medeburgers proberen te
overtuigen door middel van de rede, maar hun politieke handelen mocht nooit ontaarden in een
onkritisch en volgzaam streven naar de verwezenlijking van de doelen van deze of gene politieke
partij. Daar ze uitgingen van respect voor de politieke denkwijze van het verlichte individu,
verzetten Moderaten zich ook principieel tegen de politieke uitsluiting van aanhangers van het
stadhouderlijke bewind, die zich immers net zo goed als de Bataven op hun eigen geweten konden
beroepen. Het was vooral dit uitgangspunt dat hun tegenstanders tot razernij dreef. De stadhouder
was nog niet verdwenen, fulmineerde Vreede in de Nationale Vergadering, of men had een deel van
de patriotten zien
‘veranderen in predikers van eene onbegrensde moderatie, en verzoening en broederschap alomme
uitbrommen. Maar er zijn ook waare patriotten […] die zich thans beschouwen als de
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overwinnende partij, die hun weerpartij als overwonnelingen aanzien. […] Zodanige patriotten
verzoenen niet met hunne landgenoten zoo lange deeze hunnen afgod aanhangen.’ 117

Door hun principieel verdraagzame opstelling werden de Moderaten er dikwijls van beschuldigd zelf
orangisten te zijn, maar daarmee waren ze het nog niet. Een mooi inzicht in de Moderate opvatting
van politiek biedt het dagboek van Teding van Berkhout. In de derde week van de Nationale
Vergadering hield dit parlementslid een spraakmakend pleidooi waarin hij betoogde dat
ambtenaren die het vorig ‘systhema politicq’ waren toegedaan niet uit hun ambten mochten
worden ontzet alleen omwille van het feit dat zij er andere politieke denkbeelden op nahielden. 118
Een week na zijn toespraak liep hij in de wandelgangen van de vergadering Johan Tinne tegen
het lijf. Zoals we eerder zagen was de oranjegezinde Tinne vóór 1795 werkzaam geweest bij de griffie
van de Staten-Generaal, en was hij tot ongenoegen van vele leden van de vergadering voorlopig
gehandhaafd door de Nationale Vergadering. 119 Tinne had na Teding van Berkhouts toespraak
gemeend in hem een politieke geestverwant te kunnen herkennen, en bedankte het Delftse
parlementslid voor diens ‘menslievend uitgebrachte sentimenten’. Teding van Berkhout was hiervan
niet gediend, en antwoordde hem ‘met een zekere graviteit, zooals ik meende te behooren, dat ik
mijne sentimenten in de vergadering uitbracht zooals ’k meende in gemoede te moeten doen,
zonder dat ik daar van iemand […] dank meede wilde behaalen’. 120 Tinne was door deze woorden zo
van zijn stuk gebracht dat hij Teding van Berkhout de volgende dag zijn excuses kwam aanbieden. 121
Zelfs wanneer de Moderaten geen principiële bezwaren hadden gehad tegen alles wat afbreuk
deed aan hun politieke individualiteit, was het opstellen van een compleet beginselprogramma
waarschijnlijk geen eenvoudige opgave gebleken. Juist in het cruciale debat over de ideale
staatsvorm waren binnen de Moderate partij twee visies te onderscheiden die onmogelijk met elkaar
konden worden verenigd, ‘en dus waren de moderate’, in de woorden van Zillesen, ‘wederom in
twee aanhangen verdeeld’. 122 Een korte onderlinge vergelijking van twee Moderate parlementsleden
maakt dit duidelijk.
De Overijsselse volksvertegenwoordiger Jacob de Mist was, zoals hij het zelf formuleerde, ‘vrij
verre’ in de federalistische leer. 123 De Mist was een van de weinige parlementsleden die zijn
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bewondering voor de nu door zo velen verguisde Unie van Utrecht niet onder stoelen of banken
stak. Hij wilde wel erkennen dat die Unie enigszins gebrekkig was geweest, maar het principe moest
in de door hem gewenste ‘verbeterde Haagsche Unie’ hetzelfde blijven: de onafhankelijke volken
van de zeven voormalige soevereine gewesten, nu aangevuld met de gewesten Brabant en Drenthe,
moesten bepalen hoeveel soevereiniteit zij wilden afstaan aan het nieuwe bondgenootschap. Alle
soevereiniteit die ze niet uitdrukkelijk afstonden bleef hun toebehoren. 124 Het verbond dat tussen
deze onafhankelijke volken zou worden gesloten, zou de constitutie uitmaken van de Bataafse
Republiek. Als de leden van de Nationale Vergadering dachten dat ze een grondwet ontwierpen
voor een geheel nieuw volk in een nieuwe Republiek, dan waren ze volgens De Mist bezig
luchtkastelen te bouwen. Alle volken hadden hun eigen gebruiken en wetten waaraan ze gehecht
waren. Ieder volk kon nu bovendien zijn eigen bestuurders aanstellen, en zou hiertoe ongetwijfeld
de besten kiezen; waarom moesten de provinciale machten nu dan worden vernietigd? 125
De Mist leverde ook een aantal belangrijke bijdragen aan het debat over de samenvoeging van de
gewestelijke schulden, die hij herhaaldelijk kenschetste als ‘onbillijk’, ‘onmogelijk’, ‘overbodig’ en
‘onvoorzichtig’, omdat zij in zijn ogen verschillende gewesten financieel zou ruïneren. Hij stelde
daarbij niet zoals de meesten zijn eigen gewest ten voorbeeld, maar schetste, met de bedoeling de
grote en over het algemeen weinig ervaren delegatie Brabantse parlementsleden voor zijn standpunt
te winnen, uitgebreid de zijns inziens rampzalige gevolgen voor het arme en tot nu toe door zijn
voormalige status als Generaliteitsland schuldenloze Brabant. 126 Vooral deze laatste actie zette in de
radicale media veel kwaad bloed, en bezorgde De Mist, samen met het feit dat hij als enig
parlementslid een politiek ambt had bekleed tijdens de restauratie, de reputatie een orangist te
zijn. 127 In de vergadering werd er genuanceerder over hem gedacht, en prezen zelfs zijn
tegenstanders, die hem voor een ‘zeer slim man’ hielden, zijn ‘ronde taal’. 128
Hoewel hij net als De Mist behoorde tot de Moderaten in de Nationale Vergadering, nam
Rutger Jan Schimmelpenninck in het eenheidsdebat een geheel andere positie in. Befaamd werd in
dit verband het ‘alleropmerkelijkst’ voorstel dat hij bij de vergadering indiende in mei 1796, nota
bene gedurende zijn termijn als voorzitter. Schimmelpenninck stelde bij deze gelegenheid onder
meer voor dat alle leden van de vergadering een verklaring zouden afleggen waarin zij zich zouden
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uitspreken voor de eenheid en ondeelbaarheid. 129 Toen het een maand later door de vergadering
zou worden besproken, opende voorzitter Jacob Hahn het debat met een toespraak waarin hij – al
even ongebruikelijk – het voorstel als parlementslid beoordeelde. Hahn vond dat de redevoering
van Schimmelpenninck de schijn had gehad van een woordenspel, waarin zijn vriend zich te weinig
duidelijk had uitgesproken voor de ‘rechte’ eenheid en ondeelbaarheid. 130
Schimmelpenninck antwoordde hierop met opnieuw een lange redevoering waarin hij herhaalde
dat hij de eenheid en ondeelbaarheid tot ‘onwrikbaren grondslag’ voor de aanstaande grondwet
wilde nemen, en dat hij het federalisme voor een ‘wanstaltig stelsel’ hield. Wel bestreed hij de door
Hahn gemaakte opmerking dat het volk reeds een en ondeelbaar was; dit was het weliswaar ‘ten
opzigte der algemeene Nederlandsche belangen’, maar ‘ten opzigte van hare bijzondere en
gewestelijke belangen’ behielden de gewesten vooralsnog hun soevereiniteit. 131 In dit opzicht stond
Schimmelpenninck op één lijn met De Mist, al was hij wel degelijk van mening dat de soevereiniteit
ná invoering van de constitutie niet langer een bondgenootschap moest zijn, maar gebaseerd op één
volk moest worden geconcentreerd in de wetgevende vergadering. Dit laatste betoogde hij een half
jaar later in zijn beoordeling van het Plan van Constitutie. 132
Het was in dezelfde rede dat Schimmelpenninck zich tevens uitsprak vóór de samenvoeging van
de gewestelijke schulden, waarmee hij velen die inmiddels waren gaan twijfelen aan zijn
eenheidsgezindheid enigszins geruststelde; hoewel hij het Plan tegen de wens van de Republikeinen
als discussiestuk wilde aanvaarden, vonden de in zijn redevoering naar voren gebrachte argumenten
ook bij menig Republikein een warm onthaal. 133 Schimmelpenninck bleef evenwel van mening dat
de gewestelijke overheden, hoewel ze niet meer over soevereiniteit zouden beschikken, in zaken van
lokale aard toch zelfbestuur moest worden toegestaan, zolang dit niet inging tegen de algemene wil
die was uitgedrukt in nationale wetten. 134
Sinds zijn beroemd geworden toespraak van 11 februari 1795, waarin hij namens het
Amsterdamse stadsbestuur uitdroeg dat het recht zijn loop moest hebben en dat tegen orangisten
niet onnodig hard moest worden opgetreden, gold Schimmelpenninck als ‘een man van de eerste
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vlugt van moderatisme’. 135 Door zijn revolutionaire staat van dienst, zijn intelligentie en zijn
welsprekendheid genoot hij een ongeëvenaard gezag in de vergadering. Hij stond niet alleen op
goede voet met andere Moderaten, maar was hij ook bevriend met Valckenaer en Hahn, en genoot
het respect van Vreede. 136 Tijdgenoten vonden het daarom moeilijk Schimmelpenninck te plaatsen.
In een van de twee Republikeinse karakterschetsen van de leden van de Nationale Vergadering,
zonder twijfel de spraakmakendste pamfletten die in 1797 verschenen, werd hij omschreven als een
‘kundig man’ met een ‘gladde tong’, die ‘patriot wil heeten, maar tevens de vriend der aristocraten
en foederalisten wil blijven’, en daarmee ondanks zijn goede ‘aanleg’ nu een gevaar was geworden
voor de patriotse zaak. 137
Met name Republikeinen hadden er in de Bataafse tijd een handje van om de Moderaten gelijk
te stellen met de leden van de vergadering die het federalisme in de zin van De Mist aanhingen,
omdat zij zich er dan beter tegen konden afzetten. In de geschiedschrijving is deze retorische zet
soms al te gemakkelijk overgenomen, maar zij doet aan de verhoudingen in de vergadering geen
recht. Weliswaar maakten de meeste parlementsleden die de federatie inderdaad in slechts licht
gewijzigde vorm wilden handhaven deel uit van de Moderate partij, maar vergelijkbare denkbeelden
bestonden ook bij leden van de vergadering – bijvoorbeeld de Groningers Albert de Sitter en
Tammo ten Berge en de Overijsselenaar Herman Vitringa – die zich afgaande op de registers van de
Gemenebestgezinde sociëteit niet bij het Moderate partijverband hebben aangesloten. Belangrijker
evenwel is dat er onder de Moderaten ook parlementsleden waren – zoals Schimmelpenninck, Van
Staphorst, Cambier, Siderius en Johan Arend de Vos van Steenwijk – die zichzelf tot de unitarissen
rekenden, ook al waren zij van mening dat het beginsel van de eenheid niet tot in het belachelijke
moest worden doorgetrokken, en zeker dat het niet door Republikeins gedram tot stand moest
worden gebracht. In de vele stemmingen die binnen het gelaagde debat over de eenheid en
ondeelbaarheid werden gehouden, stemde de tweede groep zeker zo vaak mee met de
Republikeinen als met de federalistische Moderaten.
Net zo min als een federalistische partij heeft er een partij bestaan die alle unitarissen met elkaar
verbond. Alle Republikeinen in de Nationale Vergadering waren aanhangers van de stroming van
het unitarisme, maar de eenheidsstaat was niet hun enige programmapunt, noch waren zij de enige
unitarissen in de Nationale Vergadering; het is daarom verwarrend de Republikeinse partij aan te
duiden als de partij van de unitarissen. Het waren niet zelden juist niet-Republikeinen als Pieter van
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de Kasteele en Jacob van Manen in wie het unitarisme zijn scherpste verdedigers vond. Zeker kan
worden gesproken van unitarissen en federalisten, maar alleen ter aanduiding van aanhangers van
ideologische stromingen, die zich rondom één belangrijk debatthema in de Nationale Vergadering
verenigden, maar opereerden zonder georganiseerd partijverband. In tegenstelling tot de suggestie
die vaak – ook door de Bataven zelf – is gewekt hebben de Republikeinen en de Moderaten, de
enige twee partijen in de Nationale Vergadering met een zekere mate van interne organisatie en een
gedeelde ideologische basis, zich niet gevormd langs de lijnen van het eenheidsdebat.
De Moderaten zijn in de geschiedschrijving niet alleen neergezet als de federalistische partij in de
vergadering, maar vaker nog, in strijd hiermee en evenzeer misleidend, als een partij die juist het
midden hield tussen unitarissen en federalisten of tussen democraten en aristocraten. 138 Het woord
‘moderaat’ geeft in deze interpretatie de relatieve positie binnen de Bataafse politieke verhoudingen
weer: een gematigde positie tussen twee extremen, op het midden van het politieke spectrum.
‘Moderaat’ heeft hier echter geen betrekking op de relatieve positie op het spectrum, maar op de
politieke opvattingen van de aanhangers van de Moderate partij. Binnen de Bataafse politieke
verhoudingen was de Moderate ideologie van gematigdheid een vorm van politiek extremisme: de
Moderaten bezetten op het Bataafse spectrum namelijk een van de uiteinden, het verst weg van de
Republikeinse of, zoals zij haar noemden, revolutionaire partij. 139
Evenmin als de Moderaten het midden hielden tussen unitarisme en federalisme, namen zij een
middenpositie in binnen de tegenstelling tussen democraten en aristocraten. Deze tegenstelling kan
worden verbonden aan het debat over de vraag welk deel van de bevolking actief moest kunnen
deelnemen aan het politieke proces en hoevéél invloed dit actieve deel daarbij moest kunnen
uitoefenen. Hoewel iedere afzonderlijke stemuitslag in zekere zin een momentopname is, lijkt het
gerechtvaardigd de politieke verhoudingen op dit punt af te lezen aan de stemming over de vraag of
burgers al dan niet moesten beschikken over een zekere mate van bezit om bij verkiezingen als
kiesman op te mogen treden. Dit is mogelijk dankzij de bevlogenheid van Bicker, die op een
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presentielijst voor zichzelf de stemuitslag noteerde, waardoor dit een van de weinige stemmingen is
waarbij we van ieder parlementslid weten hoe hij stemde. 140
Aan de stemming was een uitgebreide discussie voorafgegaan, waarin de Republikein Nuhout
van der Veen de vergadering had voorgehouden dat zij met een dergelijke bezitseis ‘den braven
onvermogenden […] burger schandelijk voor het hoofd’ stootte en de Moderaat Schimmelpenninck
meende dat een bezitseis er juist voor zou zorgen dat kiesmannen burgers met respect voor personen
en goederen zouden verkiezen in het wetgevend lichaam. De Republikein Quesnel vond dan weer
dat het erom ging de bekwaamste mensen te vinden en dat ‘schatten en rijkdommen’ daar niet bij
‘te pas’ kwamen, terwijl de Moderaat Teding van Berkhout volhield dat het er niet zozeer om ging
dat kiesmannen allen rijke lieden moesten zijn, maar dat de bezitseis de garantie bood dat zij ‘een
zekere gehegtheid’ aan het vaderland hadden. 141 Tot de vijftig leden die tégen de bezitseis stemden,
behoorden alle Republikeinen, weinig opmerkelijk gezien het feit dat een zo breed mogelijke
politieke participatie – voor mannelijke burgers dan tenminste 142 – een van de speerpunten vormde
van de Republikeinse partij. Voor wie in de Moderaten een gematigde partij wil zien die een
middenweg koos tussen een democratischer en een aristocratischer opvatting van de politiek, is het
wellicht verrassender te constateren dat op één na álle aanwezige Moderaten behoorden tot de 61
parlementsleden die vóór de bezitseis stemden. 143
De waarheid is dat de Moderaten weliswaar in verschillende opzichten – en zeker in de
eenheidskwestie – minder homogeen stemden dan de Republikeinen, maar dat wanneer in de
vergadering de mate van volksinvloed op de regering ter sprake kwam, zij in dit opzicht als
aristocratische partij bestempeld zouden kunnen worden. Het ontbreken van het geringste bewijs
voor het bestaan van een groep aristocraten die geen deel uitmaakte van het Moderate
partijverband, maakt het des te merkwaardiger dat de historiografische mythe van een moderaat
midden binnen een tripartiete indeling zo hardnekkig is geweest. 144
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Partijen in perspectief
Tussen 1789 en 1809 verscheen bij Johannes Allart in Amsterdam een nieuwe Nederlandse
vertaling van de Parallelle levens van Plutarchus. 145 In het in 1791 gepubliceerde tweede deel van deze
eerste-eeuwse serie biografieën van beroemde Grieken en Romeinen vinden we de
levensbeschrijving van de Griekse wetgever Solon. ‘Onder de […] wetten van Solon’, schrijft
Plutarchus, ‘is die inzonderheid zeldzaam en strijdig met de gewoone begrippen, welke den genen
voor eerloos verklaart, die in tijden van burgerlijke tweedracht geen partije kiest.’ 146 Bij deze passage
was door de op dat moment overigens anoniem gebleven Nederlandse vertaler van de tekst, de
Franekerse hoogleraar Grieks Everwinus Wassenbergh, de volgende, tamelijk curieuze voetnoot
geplaatst:
‘Het oordeel over deze vreemdluidende wet hangt grootendeels af van eene duidelijke en
naauwkeurige bepaaling van het geval en de omstandigheden, welke men misschien had daar
gesteld gezien, indien zeker geweezen hoogleraar zijne voorgenomene openbaare redevoering over
deze wet van Solon hadt gehouden en uitgegeeven.’ 147

Het laat zich raden wie deze ‘geweezen hoogleraar’ was. Wassenberghs Franekerse collega Johan
Valckenaer had zoals eerder duidelijk werd zijn hoogleraarschap Romeins recht in 1787 moeten
opgeven nadat hij was beschuldigd van patriottisme. Wassenberghs opmerking doet vermoeden dat
de hierboven besproken Redevoering over de plichten van een Bataavsch burger, uiteindelijk als oratie
uitgesproken in 1795, was gebaseerd op een nooit uitgesproken tekst die Valckenaer reeds in de
patriottentijd had voltooid. ‘Kan er […] iets uitmuntender zijn’, zou hij in de Redevoering van 1795
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schrijven, ‘dan de wet van Solon den Athener, waar bij ieder voor eerloos verklaard wierdt, die in
tijden van burgerlijke verschillen geen partij gekozen had?’ 148
De door Wassenbergh met een cursivering benadrukte kwalificatie – ‘vreemdluidende wet’ – wijst
ons er ook op dat deze aansporing om partij te kiezen in het laatste decennium van de achttiende
eeuw nauwelijks minder strijdig was met de ‘gewoone begrippen’ dan in de tijd van Plutarchus het
geval was geweest. Ook de bespreking van het tweede deel van de Plutarchusvertaling in de
Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, die hoewel het boek ruim vierhonderd pagina’s telde vrijwel
geheel gewijd was aan deze ene passage, geeft aan hoezeer de wet van Solon de aandacht trok. Zij
week af van wat ook na 1795 als de norm zou blijven gelden voor de meeste Bataven: partijdig
gedrag gold als een ondeugd en behoorde allerminst te worden aangemoedigd. 149
In de tweede helft van de achttiende eeuw kunnen in het Westerse denken over het verschijnsel
partij ruwweg drie visies worden onderscheiden. 150 In de eerste plaats was er de utopische visie dat
partijen onwenselijke fenomenen waren die konden worden uitgeroeid, al moest daarvoor,
paradoxaal genoeg, volgens sommigen eerst een tijdelijke partij van nationale eenheid gevormd
worden. 151 In de tweede plaats leefde het idee dat partijen weliswaar onwenselijk waren, maar dat ze
in een vrije, republikeinse staat niet konden worden vermeden. 152 De derde visie bestond erin dat
het bestaan van partijen niet moest worden gezien als een onvermijdelijk kwaad, maar als een
noodzakelijk en over het geheel genomen zelfs heilzaam verschijnsel.
De laatstgenoemde visie is door historici vaak in verband gebracht met het hier eerder ter sprake
gekomen Britse parlementslid Edmund Burke, die in zijn Thoughts on the cause of the present
discontents (1770) de partij voor het eerst positief definieerde als ‘a body of men united for promoting
by their joint endeavors the national interest upon some particular principle in which they are all
agreed’. 153 Burke maakte anders dan de meesten van zijn tijdgenoten een onderscheid tussen
partijen en facties. 154 Voor hem waren de aanhangers van partijen begaan met het algemeen belang,
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terwijl de aanhangers van facties dat niet waren. 155 Het was voor achttiende-eeuwers dus niet geheel
ondenkbaar het bestaan van partijen positief te beoordelen. Hieraan moet echter direct worden
toegevoegd dat we de Burkeaanse visie gedurende de gehele achttiende eeuw vrijwel alleen
terugvinden in Groot-Brittannië, het enige land met een lange traditie van in het parlement
uitgevochten politieke krachtmetingen, en dat zij zelfs daar slechts door een minderheid werd
aangehangen. 156
Het positieve partijbegrip heeft gedurende de laatste decennia van de achttiende eeuw in geen
van de revolutionaire staten werkelijk voet aan de grond gekregen. Dit geldt zeker voor Frankrijk,
waar de aanvaarding van het bestaan van een legitieme politieke oppositie, een noodzakelijke eerste
stap in dit proces, onverenigbaar bleek met de krachtige doctrine van de ondeelbare
soevereiniteit. 157 Girondijnen en Montagnards organiseerden zich onderling en kwamen als partijen
tegenover elkaar te staan, maar bleven hardnekkig ontkennen zelf tot een parti of een faction te
behoren, terwijl ze de aanhangers van de tegenpartij verweten zich hieraan wel schuldig te maken. 158
Nadat de Girondijnen in de aanvankelijk door aanhangers van beide partijen bezochte Club des
Jacobins tot personae non gratae waren verklaard en later ook uit het Franse parlement waren
verdreven, brak een fase aan waarin regelmatige aanwezigheid in de Jacobijnenclub en openlijk
betuigde verbondenheid met de Montagnards (een benaming die nu samenviel met de aanduiding
Jacobijnen) voorwaarden werden om (politiek) te kunnen overleven. De overtuiging dat één partij
de algemene wil vertolkte, impliceerde een ontkenning van het bestaansrecht van welke andere
partij dan ook, maar ook van verschillende richtingen binnen een en dezelfde partij. Dit resulteerde
in het bewind van een kleine Jacobijnse minderheid die op steeds minder steun kon rekenen, tot zij
uiteindelijk omver werd geworpen. Gedurende de Thermidoriaanse Reactie rustte er op
partijvorming wederom een algeheel taboe, dat mede tot uiting kwam in door de Convention
genomen maatregelen, zoals de sluiting van de Jacobijnenclub, een verbod op volkssociëteiten en de
introductie van een periodiek terugkerende wijziging van de zitorde in de parlementaire
vergaderzaal – een gebruik dat in de Bataafse Nationale Vergadering zoals we zagen direct zou
worden ingevoerd. 159
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In de Verenigde Staten bestond eveneens een breed gedeelde weerzin tegen parties en factions,
begrippen die voor de Amerikanen net als voor de Fransen doorgaans inwisselbaar waren. 160 Van de
aanhangers van de twee politieke stromingen die kunnen worden onderscheiden in het
constitutionele debat dat voorafging aan de in 1789 in werking gebrachte Amerikaanse grondwet,
de Federalists en de anti-federalists, organiseerden de eersten zich zodanig dat het gerechtvaardigd is ze
als een partij te kwalificeren. Waar anti-federalists zich verzetten tegen iedere vorm van politieke
organisatie, vonden veel van de leidende Federalists het bestaan van partijen echter nauwelijks
aanvaardbaarder dan hun politieke tegenstanders. 161 Voor prominente Founding Fathers als George
Washington, Alexander Hamilton en John Adams bleef een partijloze Amerikaanse republiek lang
het ideaal waarnaar diende te worden gestreefd. 162
Het denken van een andere Amerikaanse Federalist, James Madison, neemt een bijzondere
positie in binnen het achttiende-eeuwse debat. Madisons ideeën over partij en factie – ook voor
hem waren dit twee synoniemen waarachter één en hetzelfde concept schuilging 163 – zijn terug te
vinden in de tiende aflevering van The Federalist, een reeks oorspronkelijk in Amerikaanse kranten
verschenen artikelen ter aanbeveling van de op dat moment nog niet geratificeerde grondwet, die
hij samen met Hamilton en John Jay onder pseudoniem schreef. 164 Voor Madison was het bestaan
van partijen een onwenselijk verschijnsel dat echter niet kon worden uitgeroeid zonder ook de
vrijheid uit te roeien, omdat in een vrije samenleving altijd sprake zou zijn van verschillende
meningen. Wel konden de negatieve effecten van partij en factie beter in toom worden gehouden
naarmate een republiek groter was en daardoor meer inwoners telde. Meer inwoners betekende een
grotere variëteit aan tegen elkaar inwerkende partijen, elk met hun eigen deelbelangen. Deze situatie
maakte het onwaarschijnlijk dat er één partij zou bovendrijven die tijdelijk kon rekenen op de steun
van een meerderheid van de bevolking en die deze steun zou misbruiken om de minderheid te
onderdrukken. 165
Madisons theorie over de rol van partijen stond in dienst van zijn wens een alternatief te bieden
voor de vooral in de formulering van de Franse denker Montesquieu beroemd geworden
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gemeenplaats dat alleen confederaties die waren samengesteld uit verschillende kleine republieken
(Montesquieu dacht daarbij in eerste instantie aan de antieke stadstaten) op de lange termijn
overlevingskansen hadden. In de visie van Montesquieu zouden kleine eenheidsstaten zich niet
konden verweren tegen buitenlandse vijanden, terwijl grote eenheidsstaten aan interne politieke
strijd ten onder zouden gaan. 166
Het argument van Montesquieu was in het Ameriaanse debat keer op keer herhaald door antifederalists, die volhielden dat de Amerikaanse staat die met de grondwet ontstond veel te groot was
om levensvatbaar te kunnen zijn. 167 Gedreven door zijn verlangen het tegendeel te bewijzen, had
Madison een argument bedacht dat zijn landgenoten ervan moest overtuigen dat niet kleine
confederaties (zoals de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) maar grote confederaties
(zoals de Amerikaanse Republiek) het eeuwige leven hadden. En passant zette Madison hiermee een
belangrijke stap richting de erkenning van legitieme oppositievorming, waarin hij weliswaar nog
niet zo ver ging als Edmund Burke binnen de Britse context had gedaan, maar waarmee hij naar de
maatstaven van de revolutionaire republieken toch een voortrekkersrol speelde.
Het Madisoniaanse partijbegrip werd in Nederland geïntroduceerd door Gerhard Dumbar, die
van 1792 tot 1794 werkte aan een driedelig werk over De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde
Staten van Amerika, waarvan het laatste deel uiteindelijk in 1796 in druk zou verschijnen. 168 De oude
en nieuwe constitutie was hoofdzakelijk een Nederlandstalige bloemlezing van The Federalist,
aangevuld met verhelderende passages uit andere werken en hier en daar door Dumbar zelf van
commentaar voorzien. Voor de Nederlandse burgers die vanaf 1795 opereerden in het centrum van
de Bataafse politiek lijkt Dumbars werk te hebben gegolden als de voornaamste bron van kennis
over de Amerikaanse Revolutie: tijdens de zittingen van de Nationale Vergadering werd eruit
geciteerd, en het door parlementsleden beslist veelgelezen blad De Democraten beval het aan als
verplichte kost. 169
In De oude en nieuwe constitutie was een centrale rol weggelegd voor de in The Federalist
uiteengezette theorie van Madison, die door de federalist Dumbar zeker niet ongunstig werd
beoordeeld. 170 Ook in de Nationale Vergadering waren er leden die blijk gaven van een mogelijk
door Madison beïnvloed pluralisme. Cornelis de Rhoer bijvoorbeeld postuleerde in een pleidooi
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voor een dergelijk bestel dat de ‘springveer der vrijheid’ niet zelden school in ‘de botzing der
ongeregelde driften der menschen, in eigenbelang, zucht tot macht, worstelingen, tegenkantingen,
en factien’. 171
Problematisch aan Madisons theorie was wel dat deze speciaal was ontwikkeld om te bewijzen
dat alléén in grote republieken met het bestaan van partijen viel te leven, en dat het schaalverschil
tussen de Amerikaanse en Bataafse republieken moeilijk kon worden ontkend. ‘Wie vergelijkt ons
Nederland, ons stipje op de waereldkaart’, liet Rutger Jan Schimmelpenninck eens in het Dagverhaal
optekenen, ‘bij een land waar van één gewest alléén […] een grotere uitgebreidheid van grond
beslaat, dan het […] geheele Fransche grondgebied?’ 172 Wanneer de Bataven Madisons theorie tot in
haar uiterste consequentie volgden, zouden zij moeten accepteren dat in hun eigen republiek
onherroepelijk één dominante partij zou ontstaan.
Het Bataafse pluralisme bleef daarom vrijwel altijd beperkt tot de erkenning dat er altijd
meerdere meningen naast elkaar zouden bestaan, zonder dat werd aanvaard dat burgers met min of
meer dezelfde mening zich gegarandeerd in partijen zouden verenigen. Zo kon de Jacob de Mist
ervan overtuigd zijn dat ‘de vonk van waarheid’ moest voortkomen ‘uit de wrijving onzer
tegenstrijdige denkbeelden’, terwijl hij tegelijkertijd de hoop kon uitspreken dat met de invoering
van de grondwet een einde zou komen aan de ‘factien en partijschappen die ons verscheuren’. 173
Tot en met de Bataafse tijd en ook daarna nog werden de woorden ‘partij(schap)’ en ‘factie’ in het
Nederlands door elkaar en naast elkaar gebruikt. Wanneer zij samen werden genoemd was hun
betekenis altijd strikt negatief. 174
Zoals we eerder in dit hoofdstuk zagen, spraken zowel Republikeinen als Moderaten tegelijkertijd
wel van ‘onze partij’, waarbij de woorden ‘partij’ en ook wel ‘partijschap’ – begrippen die in het
gebruik dicht bij elkaar lagen 175 – een neutralere betekenis konden hebben. Deze parlementsleden
vertegenwoordigden in de Bataafse Republiek de visie dat partijen weliswaar onwenselijk waren en
dat zij behoorden te worden uitgeroeid, maar dat dit pas kon worden bereikt wanneer alle
deugdzame burgers ‘in tijden van burgerlijke verschillen’ eerst de juiste partij kozen, die vervolgens
als enige partij zou overblijven en daarmee zou ophouden een partij te zijn. De legalistisch
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ingestelde Moderaten trachtten dit scenario te laten uitkomen via de weg van de grondwet: zij kozen
partij door zich in te zetten voor een kiesstelsel dat zo was ingericht dat voortaan alleen nog maar
parlementsleden zouden aantreden die net zo weloverwogen handelden als zij, waardoor het gedaan
zou zijn met de partijdigheid. De revolutionair ingestelde Republikeinen waren er eveneens van
overtuigd de enige legitieme partij te hebben gekozen. Zij waren er echter niet gerust op dat op
korte termijn een grondwet tot stand kon worden gebracht die deze partij zou doen zegevieren, en
beraadden zich daarom op een andere strategie.
Alle Bataafse parlementsleden waren het erover eens dat de politiek beter af was zonder partijen,
maar lang niet iedereen geloofde dat eerst een partij moest worden gevormd om dit doel bereiken.
Door de introductie van het vrije mandaat was een waarlijk onpartijdige opstelling in de nationale
politieke arena nu voor het eerst in de politieke geschiedenis van de Republiek een reële
mogelijkheid geworden. Volksvertegenwoordigers werden geacht, zelfs door het Reglement verplicht
zich in de Nationale Vergadering onafhankelijk op te stellen, en het zou ons niet moeten verbazen
dat er, in een tijd waarin het taboe op partijdige politiek nog zo sterk leefde, ook
volksvertegenwoordigers zijn geweest die dit ook werkelijk deden. Het is daarom des te
opmerkelijker dat het bestaan van onafhankelijke parlementsleden in de geschiedschrijving tot dusver
nauwelijks is onderkend. 176
Ter illustratie keren we terug naar de correspondentie tussen het parlementslid Jacob Floh en
Jan Bernard Blijdenstein, waarmee ik dit hoofdstuk begon. Nadat Vreede, Valckenaer en Bosch
hadden voorgesteld de grondvergaderingen om toestemming te vragen het Reglement te mogen
veranderen, had Blijdenstein zijn vriend dringend geadviseerd zich bij de Moderaten aan te sluiten.
Dat hij dit advies meende te moeten geven, suggereert dat Floh zich op dat moment nog bij geen
enkele partij had gevoegd. Floh’s stemgedrag, dat hier zal worden gereconstrueerd aan de hand van
zijn standpunten in enkele in dit hoofdstuk aan bod gekomen kwesties, laat zien dat zijn eigen
verzekering dat hij ‘niet gedreven [werd] door den haatlijken geest van dommen partijschap, noch in
geenen deele bezield [was] met bijzondere haat of wraakzucht’, meer was dan een exercitie in holle
retoriek. 177
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Het voorstel over de toestemming om het Reglement te veranderen vormde vanaf 1 juni 1796 een
week lang onderwerp van debat. Naarmate meer parlementsleden hun standpunt kenbaar hadden
gemaakt, ging het er steeds meer naar uitzien dat de stemming zou uitvallen in het voordeel van de
Moderaten, die iedere wijziging van het Reglement onreglementair vonden en aanstuurden op
verwerping van het voorstel. Op de vijfde dag dat de kwestie werd besproken, was het Floh die
zorgde voor een doorbraak. In een bondige rede betoogde hij dat de Nationale Vergadering zonder
meer het recht had de grondvergaderingen tussentijds naar hun mening te vragen – iets wat door de
meeste Moderate sprekers was ontkend – maar voegde hij hier aan toe dat hij een dergelijke
maatregel vooralsnog hield voor ‘ontijdig’ en ‘ongepast’. Hij stelde daarom voor op het voorstel nu
geen besluit te laten vallen, maar ook niet uit te sluiten dat het later alsnog ter tafel zou worden
gebracht. 178 Dit voorstel kreeg veel bijval, en Vreede, die in de interventie van zijn voormalige
geloofsgenoot een uitweg zag om zekere verwerping te voorkomen, had direct zijn antwoord klaar:
‘Om te tonen, dat ik niet halstarrig ben, [wil ik ] mij ook […] voegen bij het voorstel van den
burger Floh. […] Ik zie niet, waarom ik in deeze niet aan de opinie der van mij verschillende leden
zoude kunnen toegeven, daar het niet zoo zeer de zaak in geschil, maar voornamentlijk de tijd der
uitvoering betreft, en dus het voorstel in zijn geheel blijft.’ 179

Diezelfde dag nog kon Vreede tevreden aan Valckenaer laten weten dat het de Republikeinse partij
was gelukt het voorstel met 50 tegen 49 stemmen in beraad te houden, en dat zij daarmee getoond
had dat zij zich ook na Valckenaers vertrek naar Spanje was ‘blijven weeren zoo goed men kon’. 180
Teding van Berkhout schreef ‘geabbateerd door d’intrigues’ dat de vergadering dankzij de ‘meniste
streeken’ van Floh nu voor altijd in onzekerheid bleef verkeren, en beleefde er een slapeloze nacht
om. 181
Nog altijd in de junimaand van 1796 volgde de bespreking van Schimmelpennincks voorstel om
alle leden van de vergadering zich voor het principe van eenheid en ondeelbaarheid te laten
verklaren, dat door voorzitter Hahn van een negatief stemadvies was voorzien omdat de eenheid er
volgens hem niet overtuigend genoeg in doorklonk. Wederom schaarde Floh zich in dit debat aan
de zijde van de Republikeinen, door zich net als onder meer Midderigh, Brands en Vreede, die vóór
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hem hadden gesproken, op het standpunt te stellen dat de vergadering zich veel krachtiger en
onvoorwaardelijker voor de eenheid zou uitspreken dan Schimmelpenninck wilde. 182
In de debatten over de vraag of de voorgangers van de verschillende kerkgenootschappen
voortaan al dan niet door de staat zouden worden bezoldigd, probeerde Floh, toen hij in deze
kwestie een commissie voorzat, de uiteenlopende opinies verschillende malen nader tot elkaar te
brengen met compromisvoorstellen. Op de momenten dat hij zich als lid van de vergadering moest
uitspreken, liet hij er evenwel geen twijfel over bestaan het mét de Republikeinen en tégen de
Moderaten volstrekt af te keuren ‘dat in ons gemeenebest, alle kerkelijke leeraaren, van wege de
staat zullen betaald worden’, en vond hij het getuigen van ‘billijk- en rechtvaardigheid’ dat de kerk
zo van den staat zou worden gescheiden. 183
Wanneer de Republikeinse partij daarmee dacht vast op de stem van Floh te kunnen rekenen,
kwam ze bedrogen uit. Toen de Republikeinen in september 1796 woedend waren over de volgens
hen onwettige verkiezing van de Moderaat Kantelaar tot voorzitter van de vergadering, concludeerde
Floh dat Kantelaar als voorzitter ‘zeer wel admissibel’ was. 184 Toen de Republikeinen eind november
weigerden het in hun ogen federalistische en aristocratische Plan van Constitutie van de
constitutiecommissie zelfs maar als discussiestuk voor de vergadering te aanvaarden, loofde Floh de
redevoeringen van de ‘scherpzinnigen’ Vreede, de ‘voortreffelijken’ Van de Kasteele en de
‘wijsgeerigen’ Van Manen – allen tegen aanvaarding – en maakte hij duidelijk op het Plan net als zij
veel kritiek te hebben, Uiteindelijk volgde hij echter de ‘uitmuntenden’ Moderaat
Schimmelpenninck door te concluderen vóór het aannemen ‘ter deliberatie’. 185 En toen de
vergadering in januari 1797 besprak of in de grondwet een bepaling moest worden opgenomen dat
orangisten voor tien jaar zouden worden uitgesloten van het stemrecht – een Republikeins
standpunt par excellence – vond Floh in het voorstel ditmaal ‘onbillijk- en onrechtvaardigheid’
doorklinken, omdat het onmogelijk viel vast te stellen ‘wie thans nog werklijk vrienden en
voorstanders van het voorig bestuur’ waren. 186
Jacob Floh ging in de vergadering onverstoorbaar zijn eigen weg. Hij was daarin zeker niet de
enige. Het waren bovendien zeker niet de minste volksvertegenwoordigers die geheel onafhankelijk
bleven. Pieter van de Kasteele behoorde met de Republikeinen tot de grootste voorstanders van de
eenheid, maar vreesde met de Moderaten de angst voor de gevolgen van te veel volksinvloed en het
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185
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stopzetten van alle overheidsbemoeienis met de kerk. Jan van Hooff bepleitte juist hartstochtelijk de
onvoorwaardelijke scheiding van kerk en staat, maar zijn grote angst voor terreur van staatszijde
bracht hem ertoe zich met evenveel passie te verzetten tégen de oppermachtige wetgevende
vergadering die de Republikeinen voorstonden. De Groningse predikant Bernard Hoffman stemde
als lid van de constitutiecommissie in met het federalistische Plan van Consitutie, wat de
Republikeinen hem ernstig kwalijk namen, maar in zijn redevoeringen liet hij zich daarna
herhaaldelijk kennen als een gematigd maar overtuigd unitaris. 187 Omgekeerd werd Hoffman
aanvankelijk overstelpt met loftuitingen van de kant van de Republikeinen na zijn overtuigende
pleidooi voor het afschaffen van de predikantensalarissen. Toen hij later bij wijze van compromis
voorstelde de salarissen nog zes jaar door te betalen, een voorstel dat uiteindelijk werd opgenomen
in het Ontwerp van Constitutie, streek hij daarmee de Republikeinen lelijk tegen de haren in. 188
Jacob Hahn, een van de meest bepalende leden van de eerste Nationale Vergadering, hechtte
bijzonder aan een reglementaire handelwijze en verstond daaronder niet in de laatste plaats een
onafhankelijke opstelling. 189 Hahn deelde met de Republikeinen de meeste van zijn idealen, maar
de reglementaire wijze waarop hij vond dat deze idealen bereikt moesten worden bracht hem er
toch meer dan eens toe mee te stemmen met de Moderaten. Met dit optreden stelde hij politieke
commentatoren en zelfs direct betrokkenen niet zelden voor raadsels. In het veelgelezen
Republikeinse weekblad De politieke blixem werd eind juli 1797 een fictief gesprek weergegeven
tussen burgers die de uittredende leden van de Nationale Vergadering bespraken. Een van hen
vroeg:
‘Van welk een politiek geloof is Hahn? Hij is een Volksvriend, zeide een; hij is een Aristocraat zei
een ander; een derde riep: hij is een Zevenentachtiger, die met mooye woorden het volk wil in de
luuren leggen – en een ieder beriep zich, tot bevestiging van zijn gevoelen, op advysen door hem
in de Nationale Vergadering uitgebracht. Gij schijnt dus allen gelijk te hebben, zei broeder Fop
[…] Het zal met den burger Hahn al omtrent zo zijn, als met den haan op den toren: hij keert naar
dat den wind waait. […] Broeder Ernestus vroeg het woord, en sprak met nadruk: […] Hahn is
Republikein in zijne beginzelen, maar in de betragting schikt hij zich naar de wisselende loop der
omstandigheden.’ 190
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Zie bijvoorbeeld Dagverhaal III, nr. 253 (zitting 18 november 1796) 672; Dagverhaal V, nr. 467 (zitting 3 april
1797) 525; nr. 477 (zitting 14 april 1797) 607; nr. 496 (zitting 24 april 1796) 758.
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Dagverhaal V, nr. 456 (zitting 24 maart 1797) 435; nr. 466 (zitting 24 maart 1797) 515-20.
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Vergelijk Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 194.
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De politieke blixem, nr. 8 (1797) 61.
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In de Karakter schets der volks vertegenwoordigers werd Hahns vermeende politieke wispelturigheid op
vergelijkbare wijze gethematiseerd; volgens de auteur van dit spraakmakende pamflet was Hahn een
‘cameleon, die alle kleuren vertoond’. 191 Hahn zelf trok het zich aan dat hij zowel van de ‘ultra-’ als
van de ‘infrazijde’ op de korrel werd genomen, maar was vooral gekwetst door de Karakter schets, die
hij bijsloot in een brief aan Valckenaer. Hij weet het negatieve beeld dat hierin van hem werd
neergezet aan het feit dat hij had geweigerd toen hem van Republikeinse zijde was verzocht de in
zijn ogen ‘schandelijke’ Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie mede te ondertekenen. Dat hij in
zijn parlementaire arbeid ‘zekerlijk zeer dikwils gedwaald’ had wilde hij meteen toegeven, maar dat
hij nu werd afgerekend op zijn ‘bestendige poging om van gene partij te willen wezen’ vond hij ten
enenmale onverdiend. 192
Ook andere leden van de vergadering bleek de goed ingevoerde auteur van de Karakter schets niet
zonder meer te kunnen scharen onder de Republikeinen, die zijn sympathie hadden, of onder hun
‘aristocratische’ tegenstanders. De Amsterdamse arts Theo Aaninck, bijvoorbeeld, stond naar zijn
oordeel ‘niet vast in de schoenen’, en was ‘in den hoogsten graad veranderlijk’; diens collega’s
Bernard Blok en Daniël de Leeuw vond hij beiden ‘zeer ongelijk aan zich zelve’; en Coert van
Beyma, die met beide partijen dweepte maar zich tot geen van beide bekeerde, behoorde volgens de
auteur van de Karakter schets ‘ongetwijfeld onder de eerste patriotten […] gerangschikt te worden,
zoo hij zich altoos was gelijk gebleeven’; nu was hij echter een man ‘zonder vaste grondbeginzels. 193
Zoals in het voorgaande duidelijk is geworden, bestonden er in de Nationale Vergadering twee
groepen die als partijen kunnen worden aangeduid: de aanhangers van deze twee partijen, de
Republikeinen en de Moderaten, vonden elkaar op een aantal belangrijke inhoudelijke thema’s en
stemden toe in deelname aan een vorm van politieke organisatie, die onder meer inhield dat zij hun
optreden in het parlement op elkaar afstemden. Het eerste parlement van Nederland kan daarmee
niet, zoals in de geschiedschrijving gebruikelijk is geweest, worden gereduceerd tot een
overzichtelijke strijd tussen twee – en al helemáál niet tussen drie – partijen (of, zo men wil, facties
of fracties). 194
191

Karakter schets, 10.
De Gou ed., Staatsregeling, I, Hahn aan Valckenaer, 5 augustus 1797, 503-4.
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Karakter schets, 3-4.
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In recentere interpretaties is reeds een aanzet gegeven tot herziening van dit beeld. Thomas Poell meent dat er
in de Bataafse Republiek helemaal geen sprake was van ‘specific political groups’ als democraten, unitarissen,
etcetera. ‘Revolutionary change’, is zijn alternatief, ‘was pursued through a series of quickly changing alliances
between very different political actors’. Hoewel het zeker van belang is om aandacht te hebben voor veranderende
samenwerkingen, gooit Poell hiermee het kind met het badwater weg: Poell, Democratic paradox, 168. Zinvoller lijkt
de visie van Annie Jourdan, die oog heeft voor het bestaan van onhankelijke parlementsleden en hun specifieke
posities, maar ook een voorstel doet voor een ‘catégorisation correcte’, die volgens haar niet alleen rekening zou
moeten houden met ‘l’engagement politique strictement dit’, maar ook met ‘les options prônées du point de vue
juridique, social, culturel ou économique, déterminées par les expériences vécues et les attentes personelles, sans
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Van alle burgers die zitting hadden in de eerste Nationale Vergadering, rekenden niet veel meer
dan zestig leden zichzelf tot de Republikeinse of de Moderate partij: veertig procent van de
vergadering als geheel. Van de overige negentig leden hebben er naar schatting rond de dertig
tijdelijk deel uitgemaakt van het losse verbond van presidentmakers, dat er uitsluitend toe diende
de door veel parlementsleden gevaarlijk geachte Republikeinen van het voorzitterschap uit te
sluiten. Voor de resterende zestig parlementsleden ging dit zelfs te ver: ongevoelig voor de wet van
Solon wensten zij zich op geen enkele manier te verbinden.
‘Ik blijf ferm bij mijne resolutie’, schreef Jan Smissaert in september 1796 aan Samuël Wiselius,
‘niettegenstaande de slechtste aanzoeken, mij morgen te concurreren tot de verkiezing van een
president; het resultat van de respective kuijpraden is mij onbekend; en ik begeer er niets van te
weten, noch van den eenen – noch van den anderen kant’. 195 De tientallen volksvertegenwoordigers
die er met Jacob Hahn voor kozen geen gebruik te maken van de mogelijkheid zich bij een partij
aan te sluiten, waren niet beginselloos, maar schikten zich in het parlement wel ‘naar de wisselende
loop der omstandigheden’; dit betekent dat zij hun interventies en stemgedrag steeds lieten
afhangen van individuele afwegingen en ad hocbeslissingen.
In de geschiedschrijving over de Bataafse tijd zijn historici er tot op heden erg huiverig voor
geweest de bestaande politieke organisatieverbanden als partijen te bestuderen; zij hebben vooral
benadrukt dat in de late achttiende eeuw nog geen sprake was van politieke partijen in de moderne
zin van het woord. Historici hebben wel erkend dat in de Bataafse tijd politieke groeperingen
hebben bestaan, maar ze hebben er de voorkeur aan gegeven deze aan te duiden met woorden als
‘facties’, ‘fracties’, en ‘stromingen’, zonder te definiëren wat hieronder moet worden verstaan of de
geïdentificeerde groeperingen in enig detail te analyseren.
Een groep burgers kan over alles hetzelfde denken, maar zolang deze burgers niet met enige
regelmaat samenkomen om in min of meer besloten kring gedachten uit te wisselen en een
gezamenlijke strategie te bespreken, is het zinloos en zelfs misleidend te spreken over een partij of
factie. Wanneer dit het uitgangspunt is, moet worden geconcludeerd dat het bestaan van een
aristocratische partij of factie, waarvan in de geschiedschrijving vaak sprake is, naar het land der
fabelen moet worden verwezen, en dat het federalisme hoogstens als niet-georganiseerde stroming
heeft bestaan.

oublier les allégeances provinciales et la personnalité de la protagoniste’. Jourdan is echter traditioneel in haar idee
dat deze ambitieuze categorisering zou moeten vertrekken vanuit een tweedeling tussen unitarissen en federalisten,
om vervolgens te komen tot een verdere onderverdeling. Zij gaat hiermee voorbij aan het feit dat deze tweedeling
geen weerspiegeling vormt van de twee partijen waarin de parlementsleden zich in de Nationale Vergadering
organiseerden, en voor een juist begrip van de politieke allianties daarom eerder versluierend dan verhelderend
werkt: Jourdan, ‘Minorités politiques’, 160, 177 en passim.
195
NA, Archief S.I. Wiselius, inv. nr. 5, brief Smissaert aan Wiselius, 15 september 1796.
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Voor historici die geen scherp onderscheid maken tussen georganiseerde partijen en nietgeorganiseerde stromingen (waarmee een gedeelde politieke overtuiging het enige criterium wordt)
blijkt de verleiding alle leden van de Nationale Vergadering in te delen in één van de door hen
geïdentificeerde groeperingen moeilijk te weerstaan; vanuit verteltechnisch oogpunt is het nu
eenmaal hinderlijk wanneer men te maken heeft met te veel verschillende en onafhankelijk van
elkaar opererende actoren. Dit heeft ertoe geleid dat de grote groep onafhankelijke Bataafse
volksvertegenwoordigers, die de breed gedeelde aversie tegen partijen ook in de praktijk volhield en
principieel weigerde zich politiek te organiseren, in de bestaande geschiedschrijving over de Bataafse
tijd nauwelijks een plaats heeft gekregen. Dit vertroebelt ons begrip van de Bataafse parlementaire
dynamiek, die juist gekenmerkt wordt door het feit dat er enerzijds partijen werden gevormd die
hun stempel hebben gedrukt op het politieke proces, maar dat er anderzijds ook steeds niet in
partijen georganiseerde parlementsleden zijn geweest.
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HOOFDSTUK VI

Ontwerp

O hoe gelukkig, Bataafsche medeburgers! zal uw lot zijn, indien gij dit verschriklijk kwaad […]
door de sterkst-teekenende voorbeelden leert kennen! […] Deze overweeging deed in ons het
denkbeeld ontstaan, dat een beknopt tafereel van het Fransche Schrikbewind […] geen ontijdig
geschenk voor onze landgenooten zou zijn.
– Uit de voorrede van Beknopt tafereel van het schrikbewind 1

V

oor de voormalige balling Johan Huber was de Franse Revolutie nooit ver weg. ‘Wij
hebben’, sprak hij in de Nationale Vergadering, ‘in het kort tijdperk van 6 jaaren bijna
zo veele eeuwen geleefd. Deze duure ondervinding, welke aan onze Fransche broeders zo

veele traanen en bloed gekost heeft, zullen wij zekerlijk niet verloren laaten gaan.’ Huber was aan
het woord toen in de plenaire bespreking van het Plan van Constitutie het hoofdstuk over het
wetgevend lichaam aan de orde was. Meer dan bij welk onderwerp ook gold hier voor hem dat er
lessen moesten worden getrokken uit het recente Franse verleden. De Franse grondwet van 1793,
een ‘wetboek van regeeringloosheid’ was voor Huber het ultieme antimodel. Deze nooit in werking
gestelde grondwet voorzag in een enkele kamer, wat het volgens hem voor facties binnen het
wetgevend lichaam mogelijk maakte eerst door vleierij de gunst van het volk te winnen, om
vervolgens ‘doldriftige voorstellen’ in wetten om te zetten. Hij neigde er daarom toe de in 1795
aangenomen grondwet van Frankrijk als richtsnoer te nemen. In deze grondwet was het wetgevend
lichaam verdeeld in twee kamers, zodat wetten met meer bedaardheid werden gemaakt. 2
Hubers openlijke flirt met de recentste Franse grondwet lokte verschillende kritische reacties uit.
‘Wat aanbelangt het aangevoerde van den burger Huber’, zei Jacob van Manen, ‘geloof ik, zo als ik
reeds meermaalen heb aangemerkt, dat hier van geen de minste comparatie te maaken is met
betrekking tot onze natie en wetgevende vergadering.’ Ook Herman Vitringa wees erop dat de
Fransen in de ‘regeling van hunnen staat […] redenen en omstandigheden in acht [hadden] te
1

Honoré Riouffe, Beknopt tafereel van het schrikbewind, voorgesteld in de belangrijke gedenkschriften van den Franschen
burger Honoré Riouffe (Amsterdam 1797) ix-x. Het gaat om een bij Johannes Allart verschenen vertaling,
oorspronkelijk in het Frans verschenen als Memoires d’un detenu, pour servir à l’histoire de la tyrannie de Robespierre
(Parijs, vals impressum 1795).
2
Dagverhaal IV, nr. 368 (zitting 6 februari 1797) 793.
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nemen, die niet de onze zijn’. Pieter Vreede was het daar roerend mee eens: ‘Frankrijk heeft zich
een constitutie gegeven voor Frankrijk, en wij moeten het trachten voor ons te doen.’ 3
Jacob Hahn vond het verkeerd, nadelig en zelfs hoogst gevaarlijk wanneer leden van de
vergadering het deden voorkomen alsof de wijsheid die de Fransen in hun ‘treurig school der
rampen’ hadden opgedaan zo oneindig was dat zij in alle gevallen moesten worden nagevolgd. Hij
kon het billijken dat de beginselen waarop de Fransen hun grondwet van 1795 hadden gebouwd in
de Nationale Vergadering werden aangehaald, maar de toepassing van deze beginselen moesten de
‘vertegenwoordigers des vrijen Bataafschen volks’ geheel zelf bepalen. Het was volgens Hahn niet
zonder reden dat de Franse regering niet had geprobeerd de Bataven ook maar een artikel van haar
eigen grondwet op te dringen; zij wilde dat de Bataafse Republiek zich onafhankelijk opstelde, net
zoals zij dat zelf altijd had gedaan. 4

Het constitutionele debat in Frankrijk
In de geschiedschrijving over de Bataafse tijd is de aard van de relatie tussen de Bataven en
Frankrijk altijd een belangrijk thema geweest. Vooral in de negentiende en vroege twintigste eeuw
hebben historici wel gemeend dat de Franse regering onmiddellijk vanaf de Bataafse omwenteling
van januari 1795 achter de schermen aan de touwtjes trok. 5 Inmiddels is voldoende duidelijk dat de
Fransen zich in de eerste jaren van de Bataafse Republiek niet dwingend hebben gemengd in de
interne politiek van de Bataven. 6

3

Dagverhaal IV, nr. 368 (zitting 6 februari 1797) 793-95; nr. 369 (zitting 6 februari 1797) 797-99. Vergelijk in deze
zin ook Dagverhaal V, nr. 484 (zitting 19 april 1797) 662-63 en Dagverhaal VI, nr. 570 (zitting 1 juni 1797) 185.
4
Dagverhaal IV, nr. 368 (zitting 6 februari 1797) 793-95; nr. 369 (zitting 6 februari 1797) 797-99.
5
Zie bijvoorbeeld G. Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van het vaderland (Leiden 1846) 1083-87; De
Bosch Kemper, Staatkundige geschiedenis, 257; Jorissen, ‘Fransche tijd’, 336; Jeanette Elias, Bijdrage tot de kennis van
de historiographie der Bataafsche Republiek (Leiden 1906) 14; J.A. van Hamel, Nederland tusschen de mogendheden. De
hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk
volksbestaan onderzocht (Amsterdam 1918) 265; C. Smit, Diplomatieke geschiedenis van Nederland inzonderheid sedert de
vestiging van het koninkrijk (Den Haag 1950) 115. De visie dat de Bataafse Republiek nooit iets anders was dan een
satellietstaat van Frankrijk is de laatste tijd eigenlijk alleen nog aangehangen in Engelstalige publicaties. Zie
bijvoorbeeld T.C.W. Blanning, The French revolutionary wars, 1787-1802 (Londen etc. 1996) 171; Howard G.
Brown, ‘The search for stability’, in: idem en Miller ed., Taking liberties, 20-50, aldaar 11.
6
Zie De Gou ed., Staatsregeling, I, ix-xii; Marc Belissa, ‘“Faire la guerre au stadhouder ou à la nation Hollandaise?”
Le débat politique autour de la déclaration de guerre (décembre 1792 - mars 1793)’, in: Annie Jourdan en Joep
Leerssen ed., Remous révolutionnaires. République batave, armée française (Amsterdam 1996) 69-80, aldaar 76-79;
Annie Jourdan, ‘La République batave et le 18 brumaire. La grande illusion’, AHRF 71.2 (1999) 755-72, passim;
Wyger R.E. Velema, ‘The Dutch, the French and Napoleon. Historiographical reflections on a troubled
relationship’, in: Antonino di Francesco ed., Da brumaio ai cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico nell'Europa
di Bonaparte (Milaan 2007) 39-51, in het bijzonder 41-42; Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 38; Kubben,
Regeneration and hegemony, 310.
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Hardnekkiger is de ook recenter nog wel verdedigde these dat het politieke en constitutionele
debat in de Bataafse Republiek werd gedomineerd door Bataven die zich Fransen waanden. Bataafse
revolutionairen die in Frankrijk de ‘hoogeschool der revolutie’ hadden doorlopen zouden in deze
interpretatie de radicale fase van de Franse Revolutie als het ware willen hebben overdoen op
Nederlandse bodem. Deze epigonen zouden hun landgenoten zonder veel oog voor de specificiteit
van de Nederlandse situatie met een van Franse bedenksels aan elkaar hangende grondwet hebben
willen opzadelen. 7 Ook deze interpretatie moet bij nadere beschouwing worden verworpen.
De leden van de eerste Nationale Vergadering twijfelden er geen van allen aan dat de specifieke
omstandigheden van de Bataafse Republiek vroegen om een op maat gemaakte grondwet die door
henzelf was uitgedacht. Dat neemt niet weg dat de Franse Revolutie wel degelijk een zwaar stempel
heeft gedrukt op hun denken en handelen. We zagen hiervan al iets in het vierde hoofdstuk, waarin
duidelijk werd hoe de Bataafse volksvertegenwoordigers in hun optreden een balans probeerden te
vinden tussen enerzijds de vergaderpraktijken van de oude Republiek en anderzijds de praktijk van
de Franse revolutionaire parlementen.
Tot de invoering van de grondwet vervulde de Nationale Vergadering zelf de rol van wetgevend
lichaam van de Bataafse Republiek. In haar andere rol, die van constituante, dacht zij tegelijkertijd
na over de plaats, de vorm en de betekenis die het wetgevend lichaam moest krijgen in het politieke
bestel dat na invoering van de grondwet zou ontstaan. Deze parlementaire debatten over de
toekomst van het parlement staan in dit hoofdstuk centraal. Juist bij dit thema is het van vitaal
belang inzicht te krijgen in de Bataafse omgang met de Franse dimensie.
Zoals in het eerste hoofdstuk duidelijk werd, ging het idee van een nationale
volksvertegenwoordiging bij de Bataven pas serieus leven nadat de Fransen er vanaf 1789 mee
waren begonnen te experimenteren. Het lijdt weinig twijfel dat de oprichting van de Bataafse
Nationale Vergadering op het meest basale niveau moet worden beschouwd als een navolging van
het Franse voorbeeld. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit voorbeeld ook in de
vergadering bleef doorwerken. Tegelijkertijd moet worden bedacht dat de tegenstanders van een
nationaal parlement de kans op herhaling van het schrikbewind van Robespierre hadden
aangedragen als een zwaarwegend argument. 8 De Nationale Vergadering kwam er ondanks hun
verzet, maar als nieuw verkozen leden van diezelfde vergadering bleven ook zij zich beroepen op de
gebeurtenissen in Frankrijk wanneer ze uiting gaven aan hun zorg.
Voor de leden van de Nationale Vergadering vormden de recente Franse geschiedenis en de
Franse grondwet uiteraard slechts een onderdeel van het referentiekader dat hun constitutionele
7

De Bosch Kemper, Staatkundige geschiedenis, 19; Elias, Bijdrage, 6 en 14; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, xxiii;
Kossmann, Lage Landen, I, 84; Mijnhardt en Kloek, Blauwdrukken, 560-61.
8
Zie pagina 91 en 97-98.
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denken bepaalde. De eigen geschiedenis en de geschiedenis van andere eigentijdse en klassieke
republieken hadden relevantie voor tal van politieke thema’s waarmee zij zich bezighielden.
Wanneer het evenwel ging om de specifieke vraag welke rol het wetgevend lichaam moest krijgen
binnen het bredere kader van de nieuwe politieke constellatie, hielden de Bataven beduidend
minder voorbeelden voor legitiem.
Als ware kinderen van de Verlichting waren zij alleen bereid voorbeelden in overweging te
nemen wanneer deze waren gegrond op ‘ondervinding’. Deze voorbeelden waren niet dik gezaaid.
Uit de Oudheid kenden de Bataven geen vertegenwoordigende vergaderingen, zodat klassieke
auteurs op dit vlak afvielen als autoriteit. 9 In de meer recente geschiedenis vonden ze in het Britse
Parliament een voorbeeld van een institutie die qua vorm veel van een vertegenwoordigend lichaam
weghad, maar zij hadden Thomas Paine aandachtig genoeg gelezen om ervan overtuigd te zijn dat in
een monarchie een echt representatief systeem niet kon bestaan. Het woord ‘parlement’ alleen zei
voor de Bataven al genoeg; dit was in hun ogen een praathuis zonder werkelijke macht, een soort
adviesraad die geen aanspraak kon maken op de uitoefening van de volkssoevereiniteit. 10
Ondervinding vonden de Bataven eigenlijk pas relevant wanneer deze betrekking had op
ervaring met vertegenwoordigende lichamen in een vrije republiek zoals de hunne; dit reduceerde
de opties tot twee decennia en twee staten: De Verenigde Staten en Frankrijk. Van deze twee golden
de Verenigde Staten als een republiek die al sinds haar oprichting economisch voorspoedige tijden
doormaakte en niet werd geruïneerd door oorlog of verscheurd door interne twisten. Gerhard
Dumbar, die breed werd beschouwd als dé autoriteit op het gebied van de recente Amerikaanse
geschiedenis, was er zelfs van overtuigd ‘dat de wereld noch nimmer een stelzel van regeering gezien
heeft, welke het zittend onderzoek van den wijsgeer, van den door historie en ondervinding verlichten
staatsman beter zal kunnen doorstaan’. 11
Ondanks deze goede papieren was voor de Amerikaanse Republiek in de Bataafse
constitutionele debatten toch niet meer dan een bijrol weggelegd. 12 In de eerste plaats had dit te
9

Zie hierover bijvoorbeeld de opmerking van Coert van Beyma, in navolging van Rousseau: Dagverhaal IV, nr. 339
(zitting 19 januari 1797) 564. Vergelijk ook Mart Rutjes, ‘“Niet geheel applicabel op deze tijd”. De Klassieke
Oudheid in het politieke discours van de Bataafse Republiek, 1795-1801’, in: Raat, Velema en Baar-de Weerd ed.,
Oudheid in de Achttiende Eeuw, 75-86, aldaar 81.
10
Dagverhaal IV, nr. 386 (zitting 14 februari 1797) 938; nr. 397 (zitting 21 februari 1797) 1021.
11
Dumbar, Oude en nieuwe constitutie III, v-vi; mijn cursivering. Deze uitspraak vond ook weerklank in de Nationale
Vergadering, waar zij letterlijk werd geciteerd door Johan Luyken: Dagverhaal III, nr. 259 (zitting 25 november
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maken met het feit dat zij vanwege de grote geografische afstand nooit helemaal de status ontsteeg
van een republiek van papier. De grondwetsteksten van de verschillende staten en van de federale
staat waren bekend, net als de grote lijnen van de Amerikaanse Revolutie, maar de parate kennis
over de actuele politieke situatie was oppervlakkig. 13 Paradoxaal genoeg legde het Franse voorbeeld
voor de Bataven meer gewicht in de schaal juist omdat in Frankrijk de revolutie was ontspoord en
in Amerika niet. Van de Franse grondwet van 1795, de derde in vier jaar, kon worden gezegd dat zij
was gestoeld op de ondervinding van de Franse Terreur. Voor de Amerikaanse situatie kon men
denken, zoals Dumbar deed, dat iets vergelijkbaars zich in de Verenigde Staten niet had afgespeeld
omdát de grondwet goed in elkaar zat. Men kon evenwel ook redeneren, zoals de meeste leden van
de Nationale Vergadering deden, dat de Verenigde Staten na de invoering van hun eerste grondwet
nog geen grootschalige oorlogs- of andere crisissituatie hadden meegemaakt, en dat men dus
onmogelijk kon weten of de Amerikaanse grondwet hiertegen bestand zou zijn.
Het is daarnaast veelbetekend dat uitgerekend Dumbar, die na zijn weigering zitting te nemen op
zijn zachtst gezegd geen onverdachte status genoot in de Nationale Vergadering, de auteur was van
het in Bataafse kringen meest gelezen werk over de Amerikaanse Republiek. Dumbar maakte in de
Bataafse Republiek deel uit van de uiterste flank van de federalistische stroming, die zich fel had
verzet tegen de komst van een Nationale Vergadering. In het Amerikaanse debat ging zijn sympathie
uit naar de zegevierende Federalists. In tegenstelling tot wat de namen doen vermoeden hadden de
Federalists zich in Amerika door hun streven naar meer centralisme onderscheiden van de antifederalists, die eerder als confederalisten moeten worden gezien. 14
Deze nuance lijkt aan het gros van de Bataven te zijn ontgaan. 15 Zeker voor de unitarissen in het
Nederlandse debat deed het er bovendien ook niet heel veel toe. Of ze nu wel of niet realiseerden
dat de Federalists in de Verenigde Staten moesten worden beschouwd als minst federalistische
stroming, het door de Federalists ontworpen Amerikaanse politieke bestel, waarin de staten eigen
Contemporary European perceptions of the American Constitution’, in: Steve Ickringill ed., The Early American
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wetgevende vergaderingen en zelfs eigen grondwetten hadden, zagen zij hoe dan ook als een
schrikbeeld voor de Bataafse Republiek. Wanneer federalisten van het type Dumbar de Federalists
bovendien als geestverwanten zagen was er voor unitarissen helemaal weinig reden om de
Amerikaanse grondwet te beschouwen als een model dat serieus moest worden overwogen.
De doctrinaire federalisten in de Nationale Vergadering voelden zich sterker verbonden met de
Federalists, maar zij realiseerden zich dat er voor een op Amerikaanse leest geschoeide Bataafse
Republiek nauwelijks draagvlak bestond. Net als hun eenheidsgezinde collega’s richtten zij hun blik
daarom meer op Frankrijk, zich troostend met de gedachte, zoals Dumbar schreef en Luyken in de
Nationale Vergadering herhaalde, ‘dat de Franschen in hunne nieuwe constitutie ook veel nader bij
de Americaansche gekomen zijn dan te voren’. 16 Zo kon het gebeuren dat de ondervinding van de
Franse Revolutie leidend werd in het constitutionele debat over de toekomstige plaats en vorm van
het wetgevend lichaam in het Bataafse politieke bestel, waarmee niet gezegd is dat de Bataven in dit
debat ook dezelfde keuzes maakten als de Fransen. Om de complexiteit van de Bataafse positie ten
opzichte van de Franse inzichtelijk te kunnen maken en langs deze weg te komen tot een scherpere
kijk op de originaliteit van het constitutionele denken in de eerste Nationale Vergadering, is het
nodig het eerder geschetste tableau van de Franse Revolutie uit te breiden met het Franse
constitutionele debat van 1795.
In het eerste hoofdstuk zagen we hoe het door Robespierre gedomineerde Comité de Salut
Public in de zomer van 1794 ten val werd gebracht. De Terreur die hiermee ten einde kwam kon
worden begrepen als de revolutionaire dictatuur van het Comité. Zij kon echter ook worden
uitgelegd als het echec van het vertegenwoordigend lichaam, dat in de greep van de angst tot
onberaden besluiten was gekomen en een deel van zijn leden een veel te ruim mandaat had
gegeven. 17 De tweede uitleg bleek dominant in de jaren tussen de val van het schrikbewind en de
inwerkingtreding van de derde Franse grondwet, die de geschiedenis zijn ingegaan als de
Thermidoriaanse Reactie. In april 1795 kreeg een parlementaire commissie opdracht de grondwet
van 1793 zo aan te passen dat zij alsnog in werking kon worden gesteld. Met een op 23 juni
uitgesproken Discours préliminaire sur le projet de constitution pour la République française werd het
grondwetsontwerp van de commissie gepresenteerd in de sinds augustus 1792 zonder grondwet
functionerende Convention Nationale. 18 Terwijl het commissielid Pierre Daunou de belangrijkste
16
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architect was van dit grondwetsontwerp, was het Discours geschreven door diens collega FrançoisAntoine de Boissy d’Anglas, die ook degene was die in de vergadering het woord voerde. 19
De commissie begon met de mededeling dat zij had geprobeerd de goede elementen van de
grondwet van 1793 te behouden, maar tot de conclusie was gekomen dat deze niets anders was dan
een ‘georganiseerde regeeringloosheid’. 20 De commissie had daarom besloten een geheel nieuwe
grondwet te ontwerpen, die zij zo had trachten in te richten dat zich nooit meer een nieuwe Terreur
kon voordoen. Veel nadruk lag daarbij op hervorming van de wetgevende macht. Om te
voorkomen dat de leden van het wetgevend lichaam zich tijdens rumoerige zittingen door ‘de
stoutheid van sommige booswichten’ het hoofd op hol lieten brengen en in ‘één verrassend
ogenblik’ besluiten namen, moest het maken van wetten worden gestructureerd als een kalmer en
bedachtzamer proces. 21
Een noodzakelijke stap om dit te bereiken achtte de commissie de verdeling van het wetgevend
lichaam in twee kamers, die in het politieke bestel twee verschillende machten zouden
vertegenwoordigen. De Conseil des Cinq-Cents (Raad der Vijfhonderd) zou wetsvoorstellen maken,
waarna het aan de uit tweehonderdvijftig leden bestaande Conseil des Anciens (Raad der Ouden) was
om deze voorstellen te bekrachtigen. 22 De commissie verdedigde deze keuze, die in eerdere fases van
de Franse Revolutie was verworpen, met een beroep op de grondwetten van de verschillende
Amerikaanse staten. 23
Een belangrijk punt van aandacht was ook de onervarenheid van de leden van het wetgevend
lichaam, die in de ogen van de commissie mede had veroorzaakt dat de leden van de in 1792
aangetreden Convention Nationale niet in staat waren geweest de ervaren Robespierre en zijn
handlangers partij te bieden. 24 De commissie stelde daarom voor het wetgevend lichaam bij
verkiezingen slechts gedeeltelijk te vernieuwen. 25 In het constitutionele debat dat volgde werd
uiteindelijk besloten dat ieder jaar een derde van de leden opnieuw zou worden verkozen. 26
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Met deze laatste maatregel was een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan van Emmanuel
Sieyes, die zich in de Convention desondanks zou ontpoppen tot de belangrijkste tegenstander van
het grondwetsontwerp. 27 Nadat Sieyes’ opvatting van representatie vanaf 1792 aan aanhang had
verloren, had hij nauwelijks nog van zich laten horen. ‘J’ai vécu’, ik heb overleefd, vatte hij later zijn
houding tijdens de Terreur kernachtig samen. 28 Voor de merendeels gematigde Convention van
1795 vertegenwoordigde Sieyes de revolutie van vóór Robespierre en gold hij nog altijd als een van
de meest vooraanstaande constitutionele denkers. 29 Aanvankelijk had Sieyes ook behoord tot de
constitutiecommissie, maar daarin had hij zijn plaats moeten opgeven nadat de Convention had
gedecreteerd dat deze functie niet verenigbaar was met het lidmaatschap van het in macht beperkte
maar voorlopig gehandhaafde Comité de Salut Public, dat hij eveneens bekleedde. 30
Nu leverde hij van alle leden van de Convention de indringendste kritiek op zijn voormalige
collega’s. 31 Deze kritiek betrof hoofdzakelijk het klassiek republikeinse raamwerk waarbinnen de
commissie het wetgevend lichaam had geplaatst. Zij had zich hierbij gebaseerd op een Franse
bewerking van A defence of the constitutions of government of the United States of America (1787) van de
Amerikaanse Federalist John Adams. 32 In dit driedelige politieke traktaat had Adams de
grondwetten van de verschillende Amerikaanse staten geïnterpreteerd in het licht van de klassiek
republikeinse theorie van de gemengde regering, die voorschreef dat de ideale regering bestond uit
elkaar in evenwicht houdende democratische, aristocratische en monarchale elementen. 33 De eerste
twee elementen zag Adams terug in het tweekamerstelsel. Het onmisbare derde element was voor
hem een onafhankelijke uitvoerende macht, in het geval van de staten de gouverneur. In een van de
eerste zinnen van zijn Defence introduceerde Adams de frase checks and balances, waarmee hij doelde
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op het geheel aan constitutionele controlemechanismen waarmee de verschillende machten in een
gemengde regering op hun plaats werden gehouden. 34
Het gebruik van de uitdrukking checks and balances had bij de Amerikanen al snel navolging
gekregen en was daar in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een populaire manier om te verwijzen naar
de Amerikaanse variant van de mixed government. Afgezien hiervan was de Defence door de leidende
Federalists tamelijk lauw ontvangen. Adams was daardoor nauwelijks geslaagd in zijn bedoeling met
zijn werk invloed uit te oefenen op de inhoud van de nationale Amerikaanse grondwet die rond de
tijd van verschijning in Philadelphia werd ontworpen. Het probleem was dat Adams’ uitleg van de
theorie van de mixed government de meeste Amerikanen nu niet deed direct denken aan hun eigen
grondwetten, maar vooral aan de gehate constitutie van de Britse monarchie waarvan zij zich nu
juist hadden losgemaakt. Vooral het feit dat Adams de Amerikaanse senaat gelijkstelde met het
aristocratische element riep bij veel Amerikanen vervelende associaties op met de bevoorrechte
positie die de leden van de House of Lords innamen in de Britse maatschappij. 35
De Federalists baseerden de Amerikaanse grondwet eveneens op een variant van de mixed
government. Hun systeem ging echter niet uit van een evenwicht tussen de president en de twee
kamers van het wetgevend lichaam, maar van een evenwicht tussen de president, het Congress en de
Courts. Zij combineerden de gemengde regering op deze manier met de drie machten – wetgevend,
uitvoerend en rechterlijk – die in de tweede helft van de achttiende eeuw meestal werden
geassocieerd met het werk van Montesquieu. Hun checks and balances – want dit begrip namen ze als
gezegd wel van Adams over – bestonden hoofdzakelijk uit het vetorecht van de president over de
besluiten van het congres, de grondwettelijke toetsing van wetten door het Supreme Court, en de
controle van het congres over bepaalde bevoegdheden van de president. 36
De Franse constitutiecommissie daarentegen gaf de voorkeur aan Adams’ visie op het
evenwichtsstelsel. Zij was zich bewust van de negatieve associatie die deze kon oproepen, wat zij in
het Discours probeerde te ondervangen door de verzekering dat de Conseil des Anciens niet moest
worden beschouwd als een aristocratisch lichaam in de sociale, maar in de functionele zin van het
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woord. 37 Met een expliciete verwijzing naar de Amerikaan stelde Boissy d’Anglas in de Convention
dat ‘er geen goed bestuur, geen bestendige constitutie is […] zonder evenwicht der drie machten’:
‘twee wetgevende’ machten en een ‘uitvoerende macht’. 38
Ook in de rest van het Discours straalde de keuze voor deze variant van het evenwichtsstelsel
overal door. Deze nieuwe oriëntatie betekende voor de Fransen een radicale koerswijziging in de
theoretische onderbouwing van hun politieke bestel. Rousseau en Sieyes, die in de Franse Revolutie
tot nu toe de voornaamste paden hadden uitgezet, stonden beiden in een traditie van
monarchistische denkers als Jean Bodin en Thomas Hobbes, die de gemengde regering in hun
geschriften voor een onmogelijkheid hadden gehouden. 39
De Thermidoriens poogden de Terreur nu te verklaren door terug te grijpen op deze in de
Klassieke Oudheid door Polybius vermaard gemaakte theorie. De in 1792 aangetreden Convention
had in de ogen van de commissie te veel kenmerken gehad van een zuivere democratie, en zoals de
theorie wilde was Frankrijk daarom vervallen tot een staat van regeringloosheid of anarchie, waarop
Robespierre zijn schrikbewind had kunnen vestigen. 40 Om dit in de toekomst te voorkomen moest
het evenwicht tussen de verschillende elementen constitutioneel worden vastgelegd, wat naast het
tweekamerstelsel ook een onafhankelijke uitvoerende macht betekende. In het plan van de
commissie bestond deze uitvoerende macht niet zoals in de Verenigde Staten uit één persoon, maar
uit een vijfkoppig uitvoerend bestuur, het Directoire geheten. 41
De uitvoerende macht had echter geen vetorecht, een element waar John Adams zich wel voor
had uitgesproken, en kon het wetgevingsproces ook niet op een andere manier beïnvloeden. Zoals
enkele tijdgenoten opmerkten, had de commissie haar grondwetsontwerp weliswaar verpakt in de
taal van de gemengde regering, maar was het meest wezenlijke van deze regeringsvorm, namelijk de
controlemechanismen waarmee de verschillende machten elkaar wederzijds in balans konden
houden, alleen terug te vinden in het vetorecht van de Conseil des Anciens. Onder het mom van
een gemengd evenwichtsstelsel had de commissie in wezen gekozen voor een vorm van
machtenscheiding, waarbij de drie van elkaar onderscheiden machten stonden voor verschillende
functies: het voorstellen, bekrachtigen en uitvoeren van wetten.42
Deze spanning tussen de retorische omlijsting en de concrete uitwerking van het
grondwetsontwerp werd gereflecteerd in het tweeslachtige commentaar dat Emmanuel Sieyes op het
37
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ontwerp leverde in de Convention. Enerzijds prees Sieyes in zijn toespraak het feit dat de
Commissie Boissy d’Anglas het vermogen wetten voor te stellen had gescheiden van het vermogen
wetten aan te nemen, een element dat ook terugkeerde in het alternatieve plan dat hij aan de
Convention zou presenteren. 43 Tegelijkertijd ging hij bij deze gelegenheid geheel voorbij aan deze
functionele scheiding in de passages waarin hij kritiek leverde op het feit dat de Commissie het
klassiek-republikeinse evenwichtsstelsel als uitgangspunt had genomen. Binnen de klassieke theorie
van de gemengde regering behoorden de verschillende machten elkaar in evenwicht te houden,
maar was het niet de bedoeling dat instituties die binnen een en dezelfde macht opereerden elkaar
ook nog eens tegenwicht zouden bieden door verschillende functies uit te oefenen. 44
Het merkwaardige nu was dat Sieyes in zijn commentaar niet zozeer het grondwetsontwerp zelf
aanviel, maar een stroman creëerde door kritiek te leveren op dit aspect van het evenwichtsstelsel.
Zijn voornaamste argument was namelijk dat de scheiding van de wetgevende macht in twee
wetgevende lichamen zonder duidelijk van elkaar onderscheiden functies tegenwicht noch
evenwicht zouden bieden. 45 Eerst zouden de twee kamers elkaar tegenwerken, vervolgens zouden
misbruik en corruptie ervoor zorgen dat ze juist samen optrokken. Er ontstond dan ‘unité sans
division’ of ‘action unique’, waarmee het gevaar op despotisme – Sieyes dacht hier aan het
schrikbewind van de Terreur – in alle volledigheid terugkeerde. 46 Dit mocht allemaal zo zijn, maar
de twee identieke wetgevende lichamen die hij bekritiseerde kwamen in het grondwetsontwerp
helemaal niet voor.
In het alternatieve plan dat hij hier tegenover stelde deed Sieyes zijn best aannemelijk te maken
dat hij teruggreep op de ideeën die hij al in eerdere fases van de revolutie naar voren had gebracht.
Tegelijkertijd laat zijn alternatief echter duidelijk zien dat de ervaring van de Terreur ook hem niet
onberoerd had gelaten. 47 Sieyes beriep zich op zijn eerdere standpunt dat de representatieve
regering tot de grootst mogelijke vrijheid en welvaart leidde, een standpunt dat volgens hem door
onwetende volksvrienden was verworpen als onverenigbaar met de democratie. Hij legde er nu
echter sterker de nadruk op dat niet alleen de wetgevende macht representatief was, maar alle
lichamen en individuen die door de natie met publieke macht waren bekleed. 48 Bewust of onbewust
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koos hij hiermee voor een visie die meer overeen kwam met de manier waarop de Amerikaanse
Federalists representatie waren komen te begrijpen. 49
Sieyes bleef eveneens lippendienst bewijzen aan de notie van de eenheid. Het ging echter niet
langer om ondeelbare eenheid, maar om een systeem dat hij aanduidde als ‘handelingseenheid’
(unité d’action) of ‘georganiseerde eenheid’ (unité organisée). 50 Dit systeem wilde hij tot stand brengen
door de instelling van vier van elkaar afgescheiden instituties: het Tribunat deed wetsvoorstellen, het
Gouvernement deed wetsvoorstellen en waakte over de uitvoer van de wetten, de Législature maakte de
wetten en de Jurie constitutionnaire onderwierp deze wetten aan een grondwettelijke toetsing. Deze
vier instituties moesten elkaar echter niet in evenwicht houden maar harmonieus met elkaar
samenwerken. 51
De instituties zouden zich tot elkaar verhouden in wat hij omschreef als een ‘système du
concours’, wat zowel kan worden vertaald met ‘raakpuntensysteem’ als met ‘systeem van
samenwerking’. 52 Ter verduidelijking van dit systeem gaf hij twee metaforen, één uit het domein
van de architectuur en één uit het domein van het lichaam. 53 In tegenstelling tot bij het
evenwichtsstelsel, waar meerdere vertegenwoordigende lichamen op dezelfde manier aan hetzelfde
bouwwerk werkten, zouden alle instituties, die wel elk een vertegenwoordigende status zouden
krijgen, verschillende delen van het bouwwerk verzorgen, zodanig dat de zekerheid bestond dat de
som van alle werkzaamheden het gevraagde geheel zou geven. Er zouden, met andere woorden, aan
een en hetzelfde lichaam niet twee of drie hoofden worden gegeven die elkaars fouten moesten

‘representanten’ en ‘wetgevende representanten’, waarbij de laatsten worden gekarakteriseerd als de belangrijksten
van allemaal: Pasquino, Sieyes, 90-92.
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concourt’ en ‘rencontre’; zoals hieronder zal blijken, opteerden de Bataven voor de tweede betekenis. Bij het
lemma ‘concourir’ wordt nog een derde betekenis gegeven: naast ‘coopérer, produire un effet conjointement avec
quelque cause, quelque agent’ (samenwerken) en ‘rencontrer’ (samenkomen) ook ‘étre en quelque égalité de droit
ou de mérite pour disputer quelque chose’ (concurreren). Deze laatste betekenis heeft sommige historici ertoe
gebracht het ‘système du concours’ te interpreteren als een systeem van onderlinge concurrentie: Thomas Hafen,
Staat, Gesellschaft und Bürger im Denken von Emmanuel Joseph Sieyes (Bern etc. 1994) 201; Ulrich Thiele,
Volkssouveränität und Freiheitsrechte. Emmanuel Joseph Sieyes’ Staatsverständnis (Baden-Baden 2009) 29. Gezien de door
Sieyes gegeven voorbeelden lijkt deze uitleg me minder waarschijnlijk.
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Het gebruik van bouwmetaforen en lichaamsmetaforen, die beide een klassieke oorsprong hadden, was zeer
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corrigeren, maar drie zorgvuldig van elkaar gescheiden geestelijke vermogens zouden in hetzelfde
hoofd met verstand samenwerken. 54
Het tegenvoorstel van Sieyes werd unaniem verworpen. De Convention volgde de redenering
van de Commissie Boissy d’Anglas en accepteerde de theorie van het evenwichtsstelsel als het
onderliggende principe waarop de nieuwe grondwet moest rusten. Het politieke bestel dat de
constitutiecommissie had getracht te legitimeren, bestaande uit twee wetgevende machten en een
uitvoerende macht, werd vastgelegd in de op 22 augustus door de Convention aangenomen nieuwe
grondwet. 55 De leden van de Convention maakten vervolgens haast met het organiseren van een
volksraadpleging. Naast het grondwetsontwerp werd de Franse bevolking ook om goedkeuring
gevraagd voor het in decreten van 22 en 30 augustus vastgelegde besluit dat twee derde van de leden
van het nieuwe Corps législatif ook in de Convention zitting gehad moesten hebben, waarmee
vooruit werd gelopen op de constitutionele bepaling dat per verkiezingsronde slechts een derde van
de leden zou worden vervangen. Een maand later werd bekendgemaakt dat het volk zowel met de
grondwet als met de additionele decreten had ingestemd, waarna het bicamerale Corps législatif op
25 oktober 1795 aantrad. 56

De drie representatieve machten en de grondwet
In de Franse Assemblée Nationale van 1789 had aanvankelijk brede steun bestaan voor het
Sieyesiaanse uitgangspunt dat het vertegenwoordigend lichaam moest worden beschouwd als de
werkelijke soeverein, omdat alleen in het parlement de soevereiniteit absoluut en ondeelbaar kon
zijn. Deze visie maakte het voor de leden van de Assemblée mogelijk te breken met het bindende
mandaat dat zij als leden van de États Généraux hadden gehad. De introductie van het vrije
mandaat werd bevestigd in de grondwet van 1791, waarin de passage was opgenomen dat leden van
de vertegenwoordigende vergadering geen enkel mandaat konden ontvangen van het departement
waardoor ze waren verkozen.
Nog voordat de constitutionele Assemblée Législative aantrad, kwam het ideaal van de
onafhankelijke volksvertegenwoordiger in de Assemblée Nationale steeds meer onder vuur te liggen.
Parlementsleden als Robespierre begonnen zich steeds nadrukkelijker te beroepen op de
Rousseauïstische afwijzing van de mogelijkheid de oppermacht van het volk te vertegenwoordigen.
54
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Omdat de leden van de Assemblée Nationale hun eigen onverkiesbaarheid gedecreteerd hadden,
keerde deze groep niet terug in de conservatievere Assemblée Législative. Toen deze vergadering in
1792 het veld moest ruimen voor de Convention Nationale, bleek zij daar echter de overhand te
hebben. In een nieuwe grondwet werd gepoogd de oppermacht van het volk te garanderen door de
grondvergaderingen nieuwe wetten te laten beoordelen. In de praktijk werd deze grondwet nooit in
werking gebracht en kwam alle macht te liggen bij een kleine parlementaire commissie, die ervan
overtuigd was de algemene wil van het volk te kennen en hard optrad tegen iedereen die zich in
haar ogen tegen deze wil verzette.
Het startsein voor de Nederlandse Revolutie was in de patriotse jaren tachtig gegeven met een
beroep op de onvervreemdbaarheid van de volkssoevereiniteit. Het Sieyesiaanse dualisme van de
natie als symbolische soeverein en de volksvertegenwoordiging als werkelijke soeverein, dat
voortbouwde op de monarchistische leer van de twee lichamen van de koning, vond in de
republikeinse Nederlandse context geen vruchtbare voedingsbodem. Bij de oprichting van de
Bataafse Republiek ontstond direct grote verdeeldheid over de vraag of de republiek werd bewoond
door één soeverein volk of door negen soevereine volken, maar dát het volk oppermachtig was
stond nooit ter discussie. 57
Wel enthousiast waren de patriotten over de Franse introductie van het vrije mandaat, dat een
alternatief bood voor het in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zo lang onaantastbaar
geachte gebod van last en ruggespraak. Zoals we eerder zagen, begonnen zij het ideaal van de
onafhankelijke volksvertegenwoordiger vanaf 1789 in hun eigen plannen te verwerken, en vond dit
ideaal zonder al te veel obstakels zijn weg tot in het Reglement voor de Nationale Vergadering van de
Bataafse Republiek. Het was echter onvermijdelijk dat zich in die vergadering de vraag zou
voordoen hoe het vrije mandaat kon worden verenigd met de volkssoevereiniteit, maar vooral hoe
daarbij Franse toestanden konden worden voorkomen.
Het eerste deel van het Bataafse antwoord op deze vraag was relatief eenvoudig en had feitelijk al
in de patriottentijd zijn definitieve formulering gevonden. In hoofdstuk 1 zagen we hoe Rutger Jan
Schimmelpenninck zijn Verhandeling over eene wel ingerigte volksregeering begon met een ferme
afwijzing

van

Rousseaus

ontkenning

van

de

mogelijkheid

de

volkssoevereiniteit

te

vertegenwoordigen. De oplossing voor het probleem dat het volk, hoewel soeverein, te omvangrijk
was om zichzelf te besturen, vond Schimmelpenninck net als Sieyes enkele jaren later in een
dualisme: de soevereiniteit behoort toe aan het volk, maar de uitoefening van deze soevereiniteit
geschiedt door volksvertegenwoordigers.
57
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Twaalf jaar later was het geloof in de mogelijkheid van politieke vertegenwoordiging onder de
leden van de Nationale Vergadering zo algemeen dat zij tijdens de debatten nooit werkelijk in
twijfel werd getrokken. Tekenend was de manier waarop zij in het Ontwerp van Constitutie werd
vastgelegd, haast terloops en tijdens een debat dat eigenlijk over iets anders ging. Eind januari 1797
discussieerde de vergadering over de rechten- en plichtenverklaring die zij aan het Ontwerp van
Constitutie vooraf wilde laten gaan. 58 Hierbij kwam een artikel ter sprake met de formulering: ‘De
wet is de openlijk afgekondigde verklaaring van de wil des volks.’ Herman Vitringa stelde voor om
toe te voegen ‘dat die afkondiging van des volks wil of wet gedaan wordt door ’s volks
representanten of volksvertegenwoordigers’, opdat er geen misverstand over kon bestaan dat de
vergadering niet bezig was een directe democratie in te voeren. 59
Nadat nog enkele andere parlementsleden hun mening hadden gegeven, schaarde de
meerderheid van de vergadering zich al snel achter het standpunt van Tammo ten Berge, dat erg
leek op dat van Vitringa. Ten Berge ging rechtstreeks in tegen een van Rousseaus bekendste
uitspraken – ‘Iedere wet die niet persoonlijk door het volk is bekrachtigd, is geen wet’ 60 – door juist
te stellen dat het niet moest lijken of alle wetten net als de grondwet pas van kracht werden nadat zij
ter goedkeuring aan het volk waren voorgelegd, omdat dit uiterst nadelige consequenties zou
kunnen hebben. 61 Met Ten Berge begreep de vergadering dat het na invoering van de grondwet niet
de ‘gesamenlijke leden der burgerlijke maatschappij’ maar hun ‘vertegenwoordigers’ waren die de
wetten maakten. 62
Politieke vertegenwoordiging als zodanig werd door de overgrote meerderheid van de Bataven
niet als problematisch ervaren, maar zeker na het gebeurde in Frankrijk zagen zij wel het gevaar dat
volksvertegenwoordigers die de volkssoevereiniteit uitoefenden zich in de praktijk gingen inbeelden
de soeverein te zijn: zij gingen dus op zoek naar waarborgen tegen de vertroebeling van het
onderscheid tussen het bezit en de uitoefening van de soevereiniteit Over het antwoord op de vraag
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waaruit deze waarborgen moesten bestaan waren de Bataafse parlementsleden het hartgrondig met
elkaar oneens.
Bij de bespreking van het hoofdstuk over de wetgevende macht, enkele dagen later, benadrukte
Jacob Hahn dat de oppermacht van het volk niet moest worden verward met de status van het
wetgevend lichaam als hoogste macht. 63 Wanneer de grondwet in werking was gebracht, zou het
wetgevend lichaam volgens Hahn geenszins ‘de volheid der oppermacht’ vertegenwoordigen; ook de
uitvoerende en de rechterlijke macht waren dan ‘uitvloeizels’ van de soevereiniteit. Het wetgevend
lichaam was slechts het ‘eerste rad’ van het ‘werktuig’ van het staatsbestuur, niet het hele werktuig,
en al helemaal niet het volk. 64 Als de vergadering wilde dat de leden van de wetgevende macht
werden opgevat als uitoefenaars van de volkssoevereiniteit dan legde hij zich daarbij neer, maar dan
moest dit ook gelden voor de andere machten die de nationale belangen vertegenwoordigden.
In deze opvatting stond Hahn verre van alleen. Zolang de Bataafse Republiek in een
ongrondwettelijke toestand verkeerde, was de Nationale Vergadering volgens de meerderheid van
diezelfde vergadering het enige lichaam dat in de Bataafse Republiek de oppermacht van het volk
vertegenwoordigde. Als de grondwet er eenmaal was, zou deze het mandaat vormen voor de
uitvoerende en rechterlijke machten, die daarmee eveneens een vertegenwoordigende status kregen.
Deze opvatting werd het uitvoerigst beargumenteerd door een commissie die op verzoek van Pieter
van de Kasteele in het leven was geroepen om te bepalen welke rol het principe van de
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Bij het debat dat enkele dagen daarvoor had plaatsgevonden had Hahn zich reeds bezorgd getoond over de
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lid (zij zijn gehouden aan de grondwet). Het mandaat waarop Hahn doelde was, met andere woorden, geen
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machtenscheiding in de grondwet moest spelen. 65 Deze commissie, die bestond uit Cornelis de
Rhoer, Jan van Hooff en Gerard van Marle, bracht op 1 maart 1797 rapport uit. 66
De commissie had zich gebogen over de vraag of als een beginsel in de grondwet moest worden
opgenomen dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht volledig van elkaar moesten
worden afgescheiden. De commissie stelde dat het bij haar weten Montesquieu was geweest die
bekendheid had gegeven aan het principe dat deze drie machten zoveel mogelijk van elkaar
behoorden te worden gescheiden. 67 Zij toonde zich ervan bewust dat Montesquieu zijn theorie had
gebaseerd op het Britse stelsel, waarin van absolute machtenscheiding geen sprake was. De
commissie leidde hieruit af dat Montesquieu slechts had willen betogen dat de machtenscheiding
‘zo veel doenlijk’ moest worden doorgevoerd. 68
De commissie vervolgde dat andere schrijvers het principe vervolgens nader hadden uitgewerkt
en dat verschillende Amerikaanse staten het in hun grondwetten hadden opgenomen. Daarentegen
waren er ook recent nog staten geweest die meer hadden geneigd naar het alternatieve principe van
machtsconcentratie. De commissie gaf hier het voorbeeld van de Franse grondwet van 1793.
Hoewel dit striktgenomen niet correct was – het Comité de Salut Public had immers voorkomen
dat deze grondwet ooit in werking was getreden – begreep zij deze zoals de meeste Bataven als de
tekst die de grondslag vormde voor de Franse Terreur. 69
De voorstanders van machtsconcentratie meenden volgens de commissie dat het wetgevend
lichaam het enige lichaam was dat de oppermacht van het volk vertegenwoordigde. De uitvoerende
macht, waartoe ook de rechterlijke macht behoorde, beschouwden de voorstanders van concentratie
volgens de commissie niet als representatief maar als bestuurlijk. De Commissie De Rhoer achtte
deze visie onverenigbaar met de vrijheid. Zij erkende zoals iedereen dat de volkssoevereiniteit
ondeelbaar was, maar dit betekende niet dat de uitoefening van deze soevereiniteit niet aan
verschillende machten zou kunnen worden toevertrouwd. De leden van deze verschillende machten
zouden volgens de commissie allen ‘representanten’ moeten worden genoemd. 70
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In het tweede gedeelte van het rapport zette de Commissie De Rhoer uiteen hoe zij de
verhouding tussen de drie representatieve machten zag. Het belang van dit deel van de tekst bestaat
er vooral in dat de commissie zich hier heel nadrukkelijk positioneerde ten opzichte van het
constitutionele debat dat was gevoerd door de Thermidoriens. Aan het begin van het rapport had ze
er al op gewezen dat de makers van de Franse grondwet van 1795 zich zoveel mogelijk hadden
gebaseerd op de machtenscheiding. 71 Hoewel de commissie benadrukte ook doordrongen te zijn
van de noodzakelijkheid van dit principe, liet ze er weinig twijfel over bestaan dat de Franse
grondwetsmakers in haar ogen toch de verkeerde keuzes hadden gemaakt.
Hoewel de commissie zich realiseerde dat de rechterlijke macht door velen werd gezien als
onderdeel van de uitvoerende macht, meende zij dat de rechtspraak wel degelijk moest worden
gezien als een van de drie hoofdmachten. 72 De commissie week daarin bewust af van de Commissie
Boissy d’Anglas, die in haar Discours préliminaire bij de grondwet de rechtspraak weliswaar een macht
had genoemd, maar deze niet beschouwde als een van de drie machten die het door haar gewenste
machtsevenwicht tot stand brachten. 73
Even later in haar betoog merkte de Commissie De Rhoer op dat het principe van de
machtenscheiding op twee zeer verschillende wijzen kon worden uitgelegd. In de eerste uitleg was
het principe gebaseerd op het idee van ‘gewichten en tegenwichten’. Bij deze vorm van
machtenscheiding ging het erom dat een macht werd toevertrouwd aan twee of meer lichamen met
dezelfde functie, met het oogmerk een machtsbalans tot stand te brengen. Een ‘vreemder en
afzichtelijker staatkundig monster’ kon de commissie zich nauwelijks voorstellen. Op deze manier
zou machtenscheiding aanleiding geven tot ‘nimmer ophoudende worstelingen, botzingen,
tegenkantingen, en verlammingen’, en uiteindelijk zou zij leiden tot precies dezelfde
machtsconcentratie en despotie die men ermee had willen voorkomen. 74
Deze analyse van de commissie kwam tot in detail overeen met de kritiek die Emmanuel Sieyes
had geuit op het grondwetsvoorstel dat door de Commissie Boissy d’Anglas aan de Franse
Convention Nationale was gepresenteerd. 75 Ook het alternatief ontleende de Commissie De Rhoer
aan Sieyes. Een en dezelfde macht moest nooit aan twee lichamen worden toevertrouwd wanneer
dit betekende dat beide lichamen dezelfde functie kregen. In plaats daarvan moest de
machtenscheiding in de grondwet zoveel mogelijk worden doorgevoerd, maar niet tot in het
absurde. De verschillende machten moesten evenmin worden geconcentreerd in een en hetzelfde
71
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lichaam, maar ze moesten wel harmonieus samenwerken aan hetzelfde doel: het algemeen geluk en
de vrijheid van de natie. ‘Wij wenschen dan, om met Sieyes te spreken, unité d’action, doch geenzints
action unique; wij zoeken verband, en niet afstanden, ja wij nopen eene georganiseerde éénheid te zien
daargesteld.’ 76
Sieyes had zijn unité organisée geformuleerd in reactie op de door de Commissie Boissy d’Anglas
omarmde theorie van het evenwichtsstelsel in de Amerikaanse variant van John Adams. Waar
Adams in Frankrijk een warmer onthaal had gevonden dan in de Verenigde Staten, toonden de
Bataven zich nu enthousiaster dan de Fransen over dit idee van Sieyes. Terwijl de Thermidoriens na
de traumatische ervaring van de Terreur een variant op de aloude theorie van de gemengde regering
propageerden, een opmerkelijk novum binnen het Franse revolutionaire vertoog, waren de Bataven
sinds de vroege jaren tachtig, toen patriotse leiders als Van der Capellen de gemengde regering nog
voor de beste regeringsvorm hadden gehouden, juist steeds verder verwijderd geraakt van dit
ideaal. 77
Wat de Bataafse houding ten opzichte van de staatsman Sieyes aangaat, ligt het voor de hand te
veronderstellen dat deze op zijn minst ambivalent is geweest; diens harde opstelling tijdens de
onderhandelingen over het voor de Bataven weinig gunstig uitgepakte Verdrag van Den Haag zullen
niet licht zijn vergeten. 78 Geen van Sieyes’ geschriften lijken ooit bij een Bataafse drukker van de
pers te zijn gerold. 79 Zijn betekenis voor het Bataafse constitutionele denken is daarom gemakkelijk
over het hoofd te zien. Daar staat tegenover dat de spaarzame keren dat wel aan Sieyes werd
gerefereerd, zijn status als een vooraanstaand denker ruimhartig werd onderkend. 80 Diverse leden
van de vergadering moeten Sieyes persoonlijk hebben gekend uit hun jaren van ballingschap. 81 De
rechttoe-rechtaan manier waarop Sieyes door bijvoorbeeld de Commissie De Rhoer werd opgevoerd
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lijkt bovendien uit te gaan van de veronderstelling dat in elk geval de inhoud van zijn toespraken
voor de Convention Nationale in 1795 breed bekend was onder de leden van de Nationale
Vergadering. De Sieyes van 1795 wordt in de Franse geschiedschrijving overschaduwd door de
Sieyes die in 1789 de Franse Revolutie ontketende en de Sieyes die in 1799 Napoleon aan de macht
zou helpen, maar juist deze Sieyes verdient bij de bestudering van het Bataafse debat bijzondere
aandacht.
De combinatie van eenheid en scheiding tussen verschillende representatieve lichamen bleek in
de Nationale Vergadering een opening te bieden voor het vinden van een gemene deler, een
gegeven dat in de geschiedschrijving tot nu toe geheel over het hoofd is gezien. Bepalende nietRepublikeinse unitarissen als Pieter van de Kasteele, Jacob Hahn en Jan van Hooff meenden dat in
de oude Republiek nooit werkelijk sprake was geweest van politieke vertegenwoordiging, omdat de
vergaderingen daar niet door democratische verkiezingen tot stand waren gekomen en niet hadden
berust op een grondwet. Wanneer aan deze voorwaarden was voldaan, zou de soevereiniteit op
nationaal niveau worden uitgeoefend door drie representatieve machten. Dit was, zoals Van de
Kasteele benadrukte, een systeem dat in de Nederlandse geschiedenis geen precedent kende. 82
Het denken van gezaghebbende federalisten als Cornelis de Rhoer, Bernard Nieuhoff en Gerard
Bacot verliep via andere lijnen.

83

Voor hen wortelde het idee van verschillende

vertegenwoordigende lichamen juist in de politieke traditie in de oude Republiek, die ervan uitging
dat alle geconstitueerde overheden geacht moesten worden de natie virtueel te representeren.
Vanuit die gedachte hadden zij aanvankelijk ook aan de provinciale vergaderingen een
vertegenwoordigende status toe willen kennen. Toen de vergadering op 2 december 1796
decreteerde dat het principe van de eenheid en ondeelbaarheid de basis moest vormen voor de
grondwet, legden zij zich evenwel neer bij dit wettig genomen besluit. Wanneer de uitoefening van
de volkssoevereiniteit niet mocht worden verdeeld tussen het provinciale en het nationale niveau,
moest zij in elk geval op het nationale niveau in verschillende handen terechtkomen; verdeling over
de drie machten van Montesquieu was dan een redelijk alternatief.
Het rapport over de machtenscheiding, geïnitieerd door Van de Kasteele en geproduceerd door
De Rhoer, markeerde exact één jaar na de eerste bijeenkomst van de Nationale Vergadering de
nieuwe gemeenschappelijke basis van voorwaardelijke unitarissen en pragmatische federalisten.
Vertaald naar partijtermen was de georganiseerde eenheid aanvaardbaar voor veel Moderaten en
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voor de meeste onafhankelijke parlementsleden. Zij vonden elkaar in hun verwerping van wat de
Commissie De Rhoer omschreef als het principe van machtsconcentratie, dat volgens hen inhield
dat alle macht in het wetgevend lichaam zou worden verenigd. De commissie had hierbij het
voorbeeld gegeven van de Franse Terreur, maar het was duidelijk dat zij tegelijkertijd verwees naar
een voorstel van Pieter Vreede dat zij eveneens in behandeling had.
In dit voorstel van 9 februari had Vreede het Republikeinse standpunt onder woorden gebracht.
Volgens de leider van de Republikeinse partij oefende het wetgevend lichaam wel degelijk ‘de
volheid van ’s volks oppermagt’ uit. Hij stelde echter vast dat het erop begon te lijken dat in het
Ontwerp van Constitutie de drie machten geheel op zich zelf zouden komen te staan en elk op zich
alleen de oppermacht van het volk boven zich hadden staan. Vreede zei niets te hebben tegen een
gezonde toepassing van het principe van de machtenscheiding, maar wilde niettemin dat alle
geconstitueerde machten uiteindelijk verantwoording verschuldigd zouden zijn aan de wetgevende
macht. In een ideale wereld zou niemand zijn macht overschrijden en zouden er zelfs geen wetten of
grondwet nodig zijn, maar om daarom ook in de echte wereld alle machten onafhankelijk en zonder
toezicht de volkssoevereiniteit te laten uitoefenen was vragen om problemen. 84
In het commissierapport over het voorstel van Van de Kasteele liet de Commissie De Rhoer al
doorschemeren hoe zij over Vreedes voorstel zou oordelen, al deed zij dit voorlopig slechts impliciet
en niet in de conclusie maar in de premissen van haar rapport. De conclusie van dit rapport was dat
de machtenscheiding, hoewel een belangrijk principe, niet als een absoluut beginsel in de grondwet
moest worden opgenomen. 85 Voorstanders van de georganiseerde eenheid noch Republikeinen
tekenden tegen deze conclusie bezwaar aan, de eersten omdat zij met de commissie vonden dat de
verschillende machten in de grondwet een raakpunt moesten vinden, en de laatsten omdat zij van
mening waren dat de wetgevende macht toezicht moest houden op de twee andere machten. Het
paradoxale gevolg was dat de vergadering unaniem instemde met een rapport dat de waterscheiding
tussen de latere voor- en tegenstanders van het Ontwerp van Constitutie voor het eerst helder in kaart
bracht.
Met de behandeling van Vreedes voorstel maakte de Commissie De Rhoer weinig haast; het
rapport hierover verscheen pas toen de debatten over het Ontwerp op hun eind liepen. De inhoud
van het rapport lag gezien het voorgaande in de lijn der verwachtingen. 86 De commissie zei van
mening te zijn dat de verschillende machten weliswaar een punt van aanraking moesten hebben –
we herkennen hier wederom de Bataafse uitleg van het Sieyesiaanse ‘système du concours’ – maar
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dat dit niet moest bestaan in surveillance van de wetgevende macht over de twee overige machten.
Het waren de in de grondwet vastgelegde grenzen die het volk tegen machtsoverschrijding van de
rechterlijke en vooral ook de uitvoerende macht moesten behoeden. Wanneer de leden van de
Staatsraad, die de laatste macht uitmaakten, hun grondwettelijke bevoegdheden te buiten gingen,
zou de wetgevende macht hen kunnen aanklagen bij het daarvoor opgerichte Nationaal
Gerechtshof. Deze mogelijkheid de juridische weg te bewandelen achtte de commissie een
voldoende waarborg; zij adviseerde daarom het voorstel van Vreede te verwerpen, een advies dat
door de vergadering werd opgevolgd. 87
Vreedes reactie op het rapport geeft scherp aan hoe de Republikeinen tegen het einde van de
constitutionele debatten waren gaan denken over het nagenoeg afgeronde Ontwerp van Constitutie,
waarin zij maar weinig van hun standpunten terugvonden. Vreede vreesde de ‘verschrikkelijkste
gevolgen’ van het stelsel waarin de grondwet aangaf wat de werkzaamheden en het gezag van iedere
macht waren, zodat allen erop zouden moeten vertrouwen dat alle machten zorgvuldig binnen de
cirkel bleven die door de grondwet voor hen was getrokken. ‘Burgers representanten’, hield hij zijn
collega’s voor,
‘Is dat niet een ideaal? – een Platonische Republiek? […] De rapporteurs meenen, dat hier voor de
constitutie moet zorgen, door een juiste grensscheiding van ieder magt – maar eilieve de
constitutie is een dood lighaam – wie zal hem terug jaagen, die die grenslijn is overgestapt? De
constitutie kan dat niet doen, zij is maar papier.’ 88

De Republikeinen geloofden er niets van dat de grondwet het noodzakelijke raakpunt tussen de
machten zou vormen. Het systeem dat met de medewerking van de meerderheid van hun collega’s
was ontworpen beschouwden zij als een ‘volkomen afscheiding der wetgevende, uitvoerende en
regterlijke magten’. 89 Het systeem dat zij ertegenover stelden, behelsde een vertegenwoordigende
wetgevende macht waaraan alle andere, niet-vertegenwoordigende machten permanent werden
onderworpen. Het gevaar dat volksvertegenwoordigers zich zouden inbeelden de soevereiniteit te
bezitten wilden de Republikeinen niet ondervangen door de uitoefening van de volkssoevereiniteit
te spreiden over verschillende machten, maar door de grondvergaderingen de wetgevende macht
permanent te laten controleren. Zoals we eerder zagen, pleitten zij ervoor de wetgevende vergadering
te verplichten een bindend advies te vragen van de grondvergaderingen wanneer het aantal petities
over een bepaald onderwerp opliep tot een nader te bepalen aantal. Als de grondvergaderingen niet
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door de wetgevende vergadering bijeen werd geroepen, hadden deze het recht zelf tot samenkomst
over te gaan.
De grondwet was in hun optiek het document waarin deze situatie moest worden vastgelegd,
maar van welks bestaan verder geen wonderen moesten worden verwacht. De invoering van een
grondwet had geen enkele zin wanneer het systeem dat zij beschreef niet het juiste was. De
Republikeinen besloten daarom alles in het werk te stellen om aanneming van het Ontwerp van
Constitutie door het volk te voorkomen.
Hoe verhielden de keuzes die hadden geleid tot het Ontwerp van Constitutie zich tot de keuzes die
waren gemaakt door de voorgangers van de Bataafse constituante? De framers van de Amerikaanse
grondwet hadden gekozen voor een systeem van checks and balances, waarin de wetgevende, de
uitvoerende en de rechterlijke machten elkaar zowel op het federale niveau als op het niveau van de
staten in evenwicht hielden, en er bovendien een evenwicht bestond tussen deze twee niveaus
onderling. De Federalists hadden hiervoor kunnen kiezen omdat ze alle geconstitueerde macht als
representatief beschouwden, een opvatting die in het Franse constitutionele debat van 1795
eveneens was verkondigd door Emmanuel Sieyes.
De makers van de Franse grondwet van 1795 gingen voorbij aan het door Sieyes geboden
perspectief. Hoewel zij de macht van het Corps législatif inperkten ten opzichte van de
vertegenwoordigende vergaderingen die tot dat moment hadden bestaan, handhaafden ze de in
1789 geformuleerde stelregel dat representatie uitsluitend tot stand kwam in het nationale
parlement. Net als de Amerikanen onderscheidden de Fransen voorts drie hoofdmachten, alleen
waren dit niet de machten van de Fransman Montesquieu maar die van de Amerikaan John Adams.
De Thermidoriens grepen daarmee sterker dan de Amerikanen terug op de klassieke theorie van de
gemengde regering. Hun grondwet kan worden begrepen als een poging een middenweg te vinden
tussen de theorie van de machtenscheiding en die van het evenwichtstelsel.
De Nationale Vergadering deed haar voordeel met deze twee alternatieven, maar sloeg
uiteindelijk een eigen weg in. De opvatting dat de macht op alle overheidsniveaus representatief was
werd in de constitutionele debatten verdedigd door de federalisten, maar vond geen ingang bij de
meerderheid van de vergadering, omdat het politieke bestel dat op die manier gecreëerd werd te
veel zou lijken op de machtsstructuur van de oude Republiek. Aan de andere kant was in de
vergadering ook geen meerderheid te vinden voor de opvatting dat alleen de wetgevende macht als
representatief moest worden beschouwd, omdat dit systeem werd geassocieerd met de situatie die in
Frankrijk de Terreur had voortgebracht. De vergadering koos daarom voor de visie dat de
volkssoevereiniteit weliswaar alleen op nationaal niveau kon worden uitgeoefend, maar dat deze
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uitoefening daar werd verdeeld tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht.
Anders dan de Amerikanen zag zij de verhouding tussen deze machten niet als een systeem van
checks and balances, maar legde zij deze uit met de door Sieyes geïntroduceerde notie van unité
organisée, waarbij de verschillende machten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden waren en elkaar
niet konden dwarszitten, maar juist moesten samenwerken om het algemene geluk van de natie te
bevorderen.
Bedoeld of onbedoeld gaven de Bataven echter een eigen draai aan de theorie van de
georganiseerde eenheid. Waar de Fransman met zijn système du concours de nadruk vooral had willen
leggen op samenwerking tussen de verschillende machten, vertaalden zij ‘concours’ niet als
‘samenwerking’ maar als ‘raakpunten’. Centraal in de interpretatie die in de eerste Nationale
Vergadering overheerste stond de grondwet, die werd beschouwd als het document waarin de
verschillende machten aan elkaar raakten. De precieze bevoegdheden van de drie machten dienden
tot in detail in de grondwet te worden vastgelegd. Dit kwam tot uiting in het Ontwerp van
Constitutie, dat met 918 artikelen veel omvangrijker was dan welke Franse of Amerikaanse
grondwetstekst ook. 90 Dat de Bataven daarmee een andere opvatting huldigden dan Sieyes bleek
toen deze, na in 1795 gepasseerd te zijn door zijn collega’s in de Convention Nationale, alsnog de
kans kreeg zich te doen gelden als architect van weer een nieuwe Franse grondwet. 91 Deze
constitutie telde niet meer dan 95 artikelen. 92
Historici houden niet op te herhalen dat tegenstanders van het Ontwerp van Constitutie smalend
spraken over het ‘dikke boek’. 93 Nog afgezien van het feit dat deze uitdrukking in het
contemporaine spraakgebruik veel minder wijdverspreid lijkt te zijn geweest dan vaak wordt
gesuggereerd – in de bronnen is zij niet of nauwelijks terug te vinden 94 – is het van belang erop te
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wijzen dat er al helemaal geen reden is om aan te nemen dat de ruime meerderheid die zich in de
eerste Nationale Vergadering achter het Ontwerp schaarde de omvang als negatief heeft ervaren.
Eerder lijkt men juist van mening te zijn geweest dat de grondwet bij het stelsel waarvoor was
gekozen juist een dik boek behóórde te zijn.
Jan van Hooff stelde in de eindfase van de beraadslagingen over het Ontwerp dat de leden van de
Nationale Vergadering als constituerend lichaam twee mogelijkheden hadden gehad: zij hadden
‘ingevolge de gedagten van Sieyes’ een constitutionele jury kunnen instellen die namens de drie
machten de grondwet moest handhaven, of ze hadden ervoor kunnen kiezen ‘alles in de constitutie
te bepalen’. 95 Het laatste was precies wat de vergadering had gedaan, en het was dankzij deze keuze
dat de uiterst kritische Van Hooff ondanks al zijn bezwaren met het uiteindelijke Ontwerp kon
leven.

Het tweekamerstelsel
‘Wij hebben in het kort tijdperk van 6 jaaren bijna zo veele eeuwen geleefd. Deze duure
ondervinding, welke aan onze Fransche broeders zo veele traanen en bloed gekost heeft, zullen wij
zekerlijk niet verloren laaten gaan’: met deze woorden van Johan Huber begon ik dit hoofdstuk.
Wanneer we weten dat Huber ze uitsprak tijdens de zitting van 6 februari 1797 lijkt de door hem
verder niet toegelichte termijn van zes jaar in eerste instantie wat vreemd gekozen; 1791 valt immers
midden in de stadhouderlijke restauratie. Huber ging er echter vanuit dat zijn collega’s begrepen dat
de zes jaren niet verwezen naar de Nederlandse geschiedenis, maar naar het tijdperk dat liep van
1789, het jaar dat in Frankrijk de revolutie uitbrak, tot 23 juni 1795, de dag dat François-Antoine
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Boissy d’Anglas vrijwel letterlijk dezelfde zinnen had uitgesproken tijdens zijn in de Convention
Nationale gehouden Discours préliminaire sur le projet de constitution. 96
Het Discours, dat in de Bataafse Republiek werd gepubliceerd in de oorspronkelijke versie en in
een Nederlandse vertaling, speelde in het Bataafse debat over het wetgevend lichaam een centrale
rol. 97 Meer nog dan de Franse grondwet van 1795 zelf gaf het Discours inzicht in de afwegingen die
de Convention had gemaakt in een poging lessen te trekken uit de ervaring van de Terreur. 98 Het
document had daarom een sleutelfunctie voor de Bataafse constitutiecommissie die tussen april en
november 1796 werkte aan het Plan van Constitutie, zeker toen de commissie in haar besloten
vergaderingen kwam te spreken over het hoofdstuk ‘van de wetgevende magt’. 99 De discussies over
dit onderwerp namen een aanvang op 6 juni, toen op verzoek van de op dat moment voorzittende
Pieter van de Kasteele de volgende vragen aan de orde werden gesteld:
‘Zal het wetgevend lichaam in één of meer vergaderingen werkzaam zijn? Zoo in meer dan één,
hoe zullen dan de werkzaamheden van hetzelve onderscheiden zijn?’ 100

In de volgende vergadering, twee dagen later, werd de belangrijkste knoop direct doorgehakt: de
constitutiecommissie besloot dat het wetgevend lichaam van de Bataafse Republiek zou bestaan uit
twee kamers. 101 De Grote Kamer en de Kamer der Oudsten, zoals de kamers moesten heten, werden
niet zoals in het Discours opgevat als twee aparte machten, maar de Thermidoriaanse interpretatie
van de Terreur was niettemin wel leidend bij de totstandkoming van haar besluit. Net als in
Frankrijk zou de hoofdtaak van de kamers bestaan in het maken respectievelijk het bekrachtigen
van wetten. 102 Toen commissielid Johan Luyken het Plan later in de Nationale Vergadering
verdedigde, deed hij uit de doeken dat het tweekamerstelsel was
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‘gefundeerd op […] het denkbeeld, dat de beste schrijvers daarvan gevormt hebben: Boissy
d’Anglas [heeft] dit poinct geheel voldongen: zonder zodanige splitzing is het misbruik van magt
niet voortekomen – anders maaken demagogen zich doorgaans meesters van de vergaderingen, ’t
geen vervolgens uitloopt op anarchie of overheersing’.103

Luyken liet eveneens doorschemeren dat er onder de 21 leden van de grondwetscommissie slechts
drie waren geweest die zich hiermee niet hadden kunnen verenigen. 104 Onder dit drietal waren
zonder twijfel Michaël Witbols en Henri Rabinel, de enige twee Republikeinen in de commissie,
maar het was het onafhankelijke parlementslid Jacob van Manen die het minderheidsstandpunt het
scherpst over het voetlicht had gebracht.
Jacob van Manen Adriaanszoon was in het Bataafse debat zonder twijfel een van de meest
autonome denkers. 105 De Utrechter Van Manen was zijn werkzame leven begonnen als kleermaker
en vlekuitdoener; in politiek opzicht was hij een briljante autodidact, die in de patriotse jaren
tachtig onder meer actief was geweest als auteur van het politieke tijdschrift De vrye Nederlander. 106
Zijn reputatie als politiek theoreticus raakte in de Bataafse tijd definitief gevestigd toen hij wegens
het district Zeist werd afgevaardigd naar de Nationale Vergadering en vervolgens door zijn
provinciegenoten in de constitutiecommissie werd benoemd. In deze commissie weken Van
Manens standpunten dusdanig af van die van zijn medeleden dat hij er in 1797 toe overging zich
publiekelijk van het Plan van Constitutie te distantiëren door de publicatie van zijn in de commissie
naar voren gebrachte Voorstellen, bedenkingen en ontwerpen. 107
Op 8 juni 1796 hield Van Manen in de constitutiecommissie een pleidooi voor een wetgevende
macht die bestond uit één enkele kamer. De ‘ondervinding’ had Van Manen geleerd dat niet alleen
het uitvoerend lichaam, maar ook het ‘repraesentatif wetgeevend lighaam’ moest worden beteugeld
om machtsoverschrijding te voorkomen. Dit tot stand te brengen door het wetgevend lichaam te
verdelen in ‘twee lighaamen of kamers’ achtte hij echter volkomen strijdig met het op de gelijkheid
gegronde beginsel van eenheid: een dergelijke verdeling paste bij standenmaatschappijen waar ‘adel
en gemeente’ of ‘Hooger en Lagerhuis’ het standsverschil representeerden, maar kon niet bestaan in
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een egalitaire republiek. Waneer de beide kamers in zo’n republiek afzonderlijk door de natie
werden verkozen, zou binnen de kortste keren een nieuw onderscheid in rangen en standen
ontstaan, met ‘vernietiging der gelijkheid’ tot gevolg. 108
Het alternatief was dat de twee kamers géén verschillende standen vertegenwoordigden. In dat
geval zou de volksvertegenwoordiging als geheel door de natie worden gekozen, waarna ze zichzelf in
twee delen zou opsplitsen. Van Manen zag het nut niet in van een dergelijke splitsing, die ertoe zou
leiden dat de twee kamers elkaar nodeloos met pantomimespelen zouden vermaken. Twee kamers
met dezelfde functie en dezelfde werkzaamheden zouden zich in de praktijk bovendien te nauw met
elkaar verstrengelen en elkaar de bal toespelen. In het ‘evenwichtsspel’ dat zo ontstond was de
balansfunctie die van de splitsing moest uitgaan slechts schijn; in werkelijkheid zou het volk net als
in Engeland de speelbal zijn. 109
Van
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machtsoverschrijding van het wetgevend lichaam te voorkomen: een geschreven grondwet, een
duidelijke scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht, regelmatige, door verkiezingen
geëffectueerde roulatie van de volksvertegenwoorders en een Nationaal Hooggerechtshof dat de
leden van de wetgevende en de uitvoerende macht in het geval van machtsoverschrijding ter
verantwoording kon roepen; dit laatste orgaan zou tevens nieuwe wetten aan een grondwettelijke
toetsing moeten onderwerpen. 110
In Van Manens argumentatie herkennen we wederom de toespraak die Emmanuel Sieyes op 20
juli 1795 had gehouden voor de Convention Nationale. Waar de Commissie De Rhoer later uit
deze toespraak citeerde ter ondersteuning van haar stelling dat de uitoeffening van de soevereiniteit
moest worden verdeeld over verschillende representatieve machten, zocht Van Manen juist
aansluiting bij Sieyes’ afwijzing van het tweekamerstelsel omdat hij vond dat niet alleen de
soevereiniteit zelf, maar ook de uitoefening ervan ondeelbaar was. Net als de commissie over de
machtenscheiding nam hij daarbij Sieyes’ kritiek op het evenwichtsstelsel als uitgangspunt.
Daartegenover stond het standpunt van de grote meerderheid van de constitutiecommissie, die
het Sieyesiaanse principe van de georganiseerde eenheid omarmde, maar in tegenstelling tot Sieyes
wel een splitsing van het wetgevend lichaam voorstond. Zij formuleerden daarmee een eigen
antwoord op de eerder geschetste ambiguїteit in het Franse debat. De Commissie Boissy d’Anglas
had daar immers teruggegrepen op de retoriek van het evenwichtsstelsel, terwijl haar splitsing van
de wetgevende macht in twee machten met elk een eigen functie (een lichaam dat wetten voorstelde
en een lichaam dat deze bekrachtigde) eigenlijk helemaal niet thuishoorde binnen dit stelsel. Sieyes
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had zijn pijlen niettemin gericht op het vermeende evenwichtsstelsel, en had daarbij het argument
in stelling gebracht dat verschillende lichamen die dezelfde functie uitoefenden elkaar eerst zouden
tegenwerken en dan juist samenspannen; dezelfde argumentatielijn was nu ook door Van Manen
gekozen. Omdat de identieke lichamen waartegen beiden zeiden ten strijde te trekken in het
ontwerp van de Boissy d’Anglas noch dat van de Bataafse constitutiecommissie waren terug te
vinden, had de door hen gekozen strategie weinig kans van slagen.
In de plenaire algemene beschouwingen over het Plan van Constitutie gooide Van Manen het
daarom over een andere boeg. De kern van zijn betoog was nu een argument dat we eerder bij de
Republikeinen zagen:
‘De souverainiteit of grondmagt des volks erkend zijnde, zo is in eene republicainsche
representative regeeringsforme de wetgeevende magt alleen het geconcentreerde lighaam, waar in
de oppermagt des volks vertegenwoordigd wordt.’ 111

In het Plan was volgens Van Manen echter alles gericht op het indammen van de gevaren die een
wetgevend lichaam in zich droeg. 112 Het gevolg was dat het nu de uitvoerende macht was die veel te
machtig was geworden, wat onder meer tot uiting kwam in het recht van de Staatsraad om
wetsvoorstellen te toetsen op hun uitvoerbaarheid, hetgeen volgens Van Manen in de praktijk zou
werken als een vetorecht. 113 De positie van de wetgevende macht ten opzichte van de uitvoerende
macht was in zijn ogen nog verder verzwakt door haar op te splitsen in twee lichamen.
Het leek er volgens Van Manen sterk op dat de constitutiecommissie met haar voorstel tot
splitsing de Fransen had nagevolgd. Hij stelde hier tegenover dat zeker op dit punt het Franse
voorbeeld niet moest worden gevolgd, maar dat moest worden gekozen voor één enkel lichaam met
een relatief beperkt aantal leden. 114 In Frankrijk was volgens Van Manen in de praktijk gebleken dat
splitsing nodig was, omdat het driftige nationale karakter van de Fransman dit vereiste, en omdat
het wetgevend lichaam van Frankrijk door de omvang van het land uit veel leden diende te bestaan.
De Bataafse Republiek maakte zowel qua grondgebied als qua inwonertal slechts een twaalfde deel
uit van Frankrijk. Belangrijker nog was dat het nationaal karakter van de Nederlander ‘het
tegenovergestelde’ was van dat van de Fransman. Nederlanders stonden wereldwijd bekend om hun
‘phlegmatieke traagheid’. De daaruit voortspruitende langgerekte beraadslagingen en trage
111
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besluitvorming waren nu juist het grote manco geweest van het politieke bestel van de oude
Republiek.
In het vervolg van de dagenlange algemene beschouwingen over het Plan van Constitutie kwam de
splitsing van het wetgevend lichaam nauwelijks meer aan bod. Enkele parlementsleden stipten het
punt in hun toespraken wel aan, maar lieten doorschemeren dat het voor hen geen halszaak was.
Hugo Gevers bijvoorbeeld zei ‘geenzints overtuigd’ te zijn ‘dat er twee kaamers vereischt worden tot
de wetgeevende macht’, een formulering die bleek afsteekt bij de vernietigende woorden die
Republikeinen

en

onafhankelijke

unitarissen

reserveerden

voor

het

feit

dat

de

constitutiecommissie, wier leden aanmerkelijk federalistischer bleken dan de vergadering als geheel,
de soevereiniteit van de gewesten grotendeels in stand hadden gehouden. 115 Het was dit thema dat
de vergadering deed besluiten tot benoeming van de herzieningscommissie van Jacob Hahn.
Zoals eerder al duidelijk werd, vatte de Commissie Hahn haar taak veel breder op en stelde zij
ook op tal van andere punten fundamentele wijzigingen voor. 116 Toen de commissie op 29
december met haar alternatieve grondwetsvoorstel kwam, bleek zij de essentie van het hoofdstuk
over de wetgevende macht echter wel intact te hebben gelaten. 117 De belangrijkste van de veelal
kleine wijzigingen was dat zij de verplichting bij de Staatsraad advies in te winnen over de
uitvoerbaarheid van wetten, die alom was uitgelegd als een vetorecht, wilde vervangen door de
mogelijkheid dit te doen. 118 De commissie adviseerde tevens de wetgevende lichamen niet Grote
Kamer en Kamer der Oudsten maar Raad en Raad der Oudsten te noemen. 119 Met dit voorstel
verstevigde zij de splitsing in zekere zin zelfs: zoals Van Manen later zou opmerken gaf het woord
‘raad’ nog meer dan het woord ‘kamer’ de indruk van twee geheel van elkaar afgescheiden
lichamen. 120 De door de herzieningscommissie ingenomen positie betekende dat er voor de plenaire
bespreking van het hoofdstuk over het wetgevend lichaam weliswaar twee verschillende plannen
lagen, maar dat het erop leek dat het principe van het tweekamerstelsel niet werkelijk ter discussie
zou staan.
Jacob van Manen deed nog een ultieme poging het tij te keren. Bij aanvang van het plenaire
debat wierp hij onmiddellijk de vraag op of de wetgevende macht eigenlijk wel uit twee lichamen
115
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zou moeten bestaan, een vraag die volgens hem vóór alles diende te worden beantwoord. Van
Manen beriep zich op het inmiddels door de vergadering gedecreteerde principe van de eenheid en
de ondeelbaarheid, dat zich in zijn ogen slecht liet rijmen met een tweekamerstelsel. 121 Voorzitter
Willem Queysen riep Van Manen tot de orde en stelde dat deze vraag pas later in het debat diende
te worden gesteld. Het verzet van Van Manen bleek daarmee gebroken; in het vervolg van het debat
sprak hij zich over de splitsing niet meer uit.
Het Utrechtse parlementslid kon ditmaal evenwel rekenen op wat meer steun uit Republikeinse
hoek. Op het moment dat het relevante artikel aan de orde was vroeg Pieter Vreede het woord. De
Republikeinse voorman begon zijn bijdrage aan het debat door te verklaren aan welke benaming hij
de voorkeur zou geven indien zou worden besloten tot een tweekamerstelsel. Het pleidooi dat daar
op volgde kreeg daardoor iets plichtmatigs. Volgens Vreede was er veel te zeggen voor een splitsing,
maar viel er nog meer tegenin te brengen. De wetgevende macht zou krachteloos worden, en de
splitsing zou aanleiding geven tot onderlinge rivaliteit tussen de beide lichamen. De uitvoerende
macht zou hier met een verdeel-en-heerstactiek van profiteren. Vreede had anderen het voorbeeld
horen noemen van Robespierre en van de Engelse Lord Protector Oliver Cromwell om te bewijzen
dat een te machtig wetgevend lichaam kon leiden tot despotisme, maar dan ging het wel om
Engeland en Frankrijk. ‘Is de koele Nederlander’, vroeg hij zich retorisch af, ‘wel even vatbaar om zo
ligt vervoerd te worden?’ Vreede concludeerde tegen een splitsing. 122
Jan van Hooff had in het debat het hoogste woord. De argumentatie van Van Hooff deed van
alle leden van de Nationale Vergadering nog het meest denken aan die van de Franse
grondwetsmakers in 1795. Hij bracht het tijdperk van de Franse Terreur in herinnering, waar een
klein gedeelte van het wetgevend lichaam onder leiding van Robespierre erin geslaagd was een
alleenheerschappij te vestigen. Hij achtte het daarom noodzakelijk dat er een evenwicht tot stand
gebracht werd, waarbij één macht de wetten voorstelde, een tweede macht ze bekrachtigde, en een
derde de wetten uitvoerde. Juist omdat de ondeelbare oppermacht het volk bleef toebehoren, moest
de wetgevende macht in twee delen worden opgesplitst; alleen op deze manier werd geheel
uitgesloten dat zij in staat zou zijn zich de soevereiniteit wederrechterlijk toe te eigenen. Vreedes
argument dat de Bataven niet zouden laten gebeuren wat de Fransen en de Engelsen hadden laten
gebeuren vond hij niet overtuigend: ‘Mijn God! Alle natien zijn natien en alle menschen zijn
menschen; zij hebben alle dezelfde passien.’ 123
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Meinard Siderius, een voormalig lid van de constitutiecommissie, vertolkte in het debat het
standpunt van de Moderaten. Siderius repte in zijn betoog niet zoals Van Hooff over de
totstandbrenging van een evenwicht, maar over de noodzaak wetten ‘bedaard, langzaam en rijpelijk’
te overwegen en ‘overhaaste en onberaden besluiten’ tegen te gaan. Een tweekamerstelsel bood
hiervoor de beste garantie, omdat de ene kamer zich genoodzaakt zou voelen haar voorstellen goed
te beargumenteren om verwerping te voorkomen, en de andere kamer zich van de achting van het
volk zou willen verzekeren door deze voorstellen nauwgezet te onderwerpen aan de richtlijn die haar
door de grondwet was voorgeschreven. 124
Dit standpunt had eerder in de constitutiecommissie geprevaleerd en bleek nu ook te worden
gedeeld door een groter gedeelte van de vergadering dan alleen het Moderate smaldeel. In een
hoofdelijke stemming besloot de vergadering tot een tweekamerstelsel. Voorts besloot zij ook de
benamingen ‘Grote Kamer’ en ‘Kamer der Oudsten’ uit het Plan te handhaven om te benadrukken
dat het ging om twee kamers die deel uitmaakten van dezelfde macht, en niet zoals bij de Franse
Thermidoriens om twee conseils of raden die twee verschillende machten of lichamen
vertegenwoordigden. 125

In de ban van de Terreur
In de constitutionele debatten van de Franse Revolutie was de opvatting dat het wetgevend lichaam
permanent moest zijn een belangrijke constante. We zagen eerder dat Sieyes een niet-permanente
wetgevende macht in 1789 als een absurditeit had beschouwd omdat hij de soevereiniteit
nadrukkelijk in het parlement zelf plaatste; deze opvatting klonk door in de Franse grondwet van
1791, waarin de permanentie was vastgelegd. 126 De opstellers van de Franse grondwet van 1793
hadden deze permanentie gehandhaafd, omdat het voor hen vanzelf sprak dat er geen
discontinuïteit mocht ontstaan in de vertegenwoordiging van het soevereine volk. 127 Zelfs de makers
van de Franse grondwet van 1795 hadden ondanks al hun angst voor de despotie van de wetgever
in de grondwetstekst opgenomen dat de wetgevende macht permanent zou zijn, waar ze wel aan had
toegevoegd dat de wetgevende conseils nu zelf konden besluiten hun zittingen tijdelijk op te
schorten. 128
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Tegen deze achtergrond is het des te betekenisvoller dat de Bataafse constitutiecommissie op dit
punt voorstelde het wetgevend lichaam twee keer per jaar te laten samenkomen tijdens zogeheten
‘landdagen’, die het eerste jaar na aanname van de grondwet maximaal twintig, en daarna niet
langer dan twaalf weken mochten duren. 129 Zoals het voormalige commissielid Herman Vitringa in
het plenaire constitutiedebat toelichtte, was dit artikel geschreven voor een grondwet waarin de
verschillende gewesten of departementen de wetgevende macht over hun ‘huishoudelijke’ zaken
zouden behouden. De commissie was ervanuit gegaan dat permanentie van het wetgevend lichaam
in dat geval geldverspilling zou zijn.

130

Uit het voorstel blijkt eens te meer hoezeer de

meerderheidsopvatting van de commissie in het vraagstuk van de eenheid had overgeheld naar een
federatief bestel: zelfs in de oude Republiek waren de Staten-Generaal immers permanent geweest.
Vitringa was zelf een overtuigd federalist, maar hij respecteerde het op 2 december 1796 met een
ruime meerderheid genomen besluit dat niet het principe van federatief bestuur maar het beginsel
van eenheid en ondeelbaarheid de grondslag moest vormen voor het uiteindelijke
constitutieontwerp. Hij stelde daarom nu zelf voor niet te kiezen voor het door de
constitutiecommissie voorgestelde artikel, maar voor het alternatief van de Commissie Hahn. Deze
had gekozen voor een concept-artikel dat dichter in de buurt kwam van het artikel in de Franse
grondwet van 1795: de vergadering zou zo vaak vergaderen als zij het nodig achtte, maar kon door
een wettig besluit scheiden voor een door haar zelf vastgestelde termijn, die niet langer mocht duren
dan drie maanden. 131
Waar de Fransen echter waren uitgegaan van permanentie met eventueel de mogelijkheid tot
scheiding, kwam het woord ‘permanent’ noch in het artikel van de herzieningscommissie, noch in
dat van de constitutiecommissie voor. Dit was ook de Republikeinen niet ontgaan. Joachim Nuhout
van de Veen vond een permanente wetgevende macht ‘allernoodzakelijkst’ omdat de uitvoerende
macht doorlopend moest worden gecontroleerd.
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Pieter Vreede vond dat alle burgers

onophoudelijk toegang moesten hebben tot degenen aan wie zij de uitoefening van de gehele
oppermacht hadden toevertrouwd; wanneer de wetgevende vergadering afwezig was, zou er ook geen
volksvertegenwoordiging bestaan. 133 Jacob van Manen zat in deze kwestie wederom op een lijn met
de Republikeinen. Wanneer het wetgevend lichaam geen zitting had, zou het gehele landsbestuur
de uitvoerende macht toekomen; volgens Van Manen lag misbruik daarbij op de loer. 134
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De vergadering ging voorbij aan deze bezwaren en koos voor het artikel van de
herzieningscommissie. 135 Zoals al vaker het geval was geweest stuitten de Republikeinen en Van
Manen ook hier op een meerderheid van parlementsleden die elkaar vonden in hun geloof in het
principe van de drie vertegenwoordigende machten, hun afwijzing van het evenwichtsstelsel en hun
vertrouwen in de grondwet. Wanneer de wetgevende vergadering afwezig was, zou het volk
vertegenwoordigd blijven door de uitvoerende en de rechterlijke macht. Deze machten hoefden niet
doorlopend in evenwicht te worden gehouden door de wetgevende macht, omdat de grondwet
garandeerde dat zij de grenzen van de aan hen toevertrouwde macht niet zouden overschrijden. Dit
was echter wel een grondwet waarin – zeker in de ogen van de Republikeinen – veel meer aandacht
was voor de machtsbegrenzing van het wetgevend lichaam dan aan die van de Staatsraad. De nietpermanentie van de wetgevende macht werd weliswaar hoofdzakelijk gepresenteerd als een
besparingsmaatregel, maar daar achter zat net zoals bij het besluit tot splitsing de angst voor een
despotische wetgevende macht die een Bataafse Terreur zou kunnen ontketenen.
Dezelfde overweging bleek leidend in het debat over een vraagstuk dat zeker in symbolisch
opzicht bepalend was voor de positie die de wetgevende macht in het nieuwe politieke bestel zou
innemen: in welke mate zouden de toekomstige volksvertegenwoordigers door de grondwet worden
beschermd? In Frankrijk was in de grondwet van 1795 een uitgebreide paragraaf opgenomen over
‘la garantie des membres du Corps législatif’. 136 Leden en oud-leden van het wetgevend lichaam
konden niet worden vervolgd voor wat ze in de uitoefening van hun functie hadden gezegd of
geschreven; leden die strafbare feiten hadden gepleegd konden uitsluitend worden vervolgd door
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het Haut Cour de Justice, en pas wanneer zowel de Conseil des Cinq-Cents als de Conseil des
Anciens hiertoe aanleiding zag; beschuldigde volksvertegenwoordigers hadden eerst de gelegenheid
zich in besloten zittingen voor beide lichamen te verdedigen. 137
De Bataafse constitutiecommissie had goed naar de grondwet van haar Thermidoriaanse
voorganger gekeken, maar de paragraaf die zij in het Plan van Constitutie opnam over ‘de
rechtspleging over de leden van het wetgevend lichaam en anderen’ telde naast een aantal
overeenkomsten ook belangrijke verschillen. 138 Allereerst golden de bepalingen in deze paragraaf
ook voor de Staatsraadleden en anderen die tot de uitvoerende macht werden gerekend, zoals de
leden van de Nationale Rekenkamer. 139 Op deze manier bracht de constitutiecommissie de
vertegenwoordigende status van de uitvoerende macht tot uitdrukking. In het eerste artikel van de
paragraaf was daarbij expliciet opgenomen dat volksvertegenwoordigers niet alleen voor gewone
misdaden, maar óók voor misdaden ‘in de waarneming van hunnen post’ konden worden vervolgd.
Hoewel elders het voorbehoud was gemaakt dat deze vervolging zich niet kon uitstrekken tot
hetgeen leden van het wetgevend lichaam tijdens het beoefenen van hun ambt ‘gesproken of
geädviseerd’ hadden, was de onschendbaarheid daarmee niettemin minder ruim gedefinieerd dan
in Frankrijk. 140
In de voorgestelde rol van het wetgevend lichaam in gerechtelijke procedures tegen
volksvertegenwoordigers had de constitutiecommissie wel in grote lijnen het Franse voorbeeld
aangehouden. Als een van de kamers geen aanleiding zag tot vervolging, kwam de aanklacht tegen
de volksvertegenwoordiger te vervallen. 141 Dit aspect van de parlementaire onschendbaarheid stuitte
in het plenaire debat over het Plan van Constitutie op verzet. De Amsterdamse jurist Johan Luyken
zei de paragraaf als lid van de constitutiecommissie te hebben goedgekeurd, maar kon zich er bij
nader inzien toch niet mee verenigen. Luyken herinnerde zich dat in de constitutiecommissie was
geoordeeld dat het gevaarlijk was het Nationale Gerechtshof te machtigen leden van de wetgevende
of uitvoerende macht in hun werkzaamheden te stuiten. Dit achtte hij echter een minder groot
kwaad dan het wetgevend lichaam een vetorecht te geven over de vervolging van haar eigen leden,
terwijl dit lichaam er ‘in tijden van partijschap’ belang bij kon hebben deze vervolging tegen te
houden. Hij voegde hier het juridische argument aan toe dat de aanklager in deze opzet verplicht
137
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zou worden zijn informatie met de Kamer der Oudsten of met beide kamers te delen; wanneer zich
binnen de kamer handlangers van de beschuldigde bevonden, zou dit de zaak tegen de laatste
ernstig kunnen schaden. 142
Vooral dit laatste bezwaar werd ter harte genomen door de commissie die volgend op deze
kritiek was benoemd om de vergadering van nader advies te voorzien. 143 Zij stelde voor dat de
aanklager zijn aanklacht niet zou voorleggen aan de kamers in hun geheel maar aan tien door het
lot bepaalde leden – vijf uit iedere kamer. 144 De kritiek op dit alternatief was tweeledig. Zoals we
zagen had Jan van Hooff zich eerst een fervent voorstander getoond van de splitsing van het
wetgevend lichaam; nu eenmaal tot splitsing was besloten, was het vooral de rechterlijke macht die
hij vreesde. Van Hooff achtte het onverstandig het oordeel over een aanklacht tegen een
volksvertegenwoordiger over te laten aan een commissie waarin slechts tien leden van het wetgevend
lichaam zitting hadden, omdat er een te groot risico bestond dat dit tiental partijdig zou zijn. Hij
wilde daarom dat wel degelijk het gehele wetgevend lichaam over de klacht zou kunnen oordelen,
een maatregel die volgens hem niet alleen in Frankrijk maar ook in de Verenigde Staten
noodzakelijk was geacht. 145
Daartegenover stond het standpunt van Hahn en Schimmelpenninck, die zich net als eerder
Luyken verzetten tegen iedere betrokkenheid van het wetgevend lichaam in strafrechtelijke
procedures tegen volksvertegenwoordigers. Hahn wees erop dat het Nationaal Gerechtshof was
‘gebonden aan de wetten, aan de constitutie, aan zijne instructie’; dit bood voldoende zekerheid dat
de wetgevende macht haar positie niet zou misbruiken. 146 Schimmelpenninck voegde hier aan toe
dat er in de geschiedenis geen voorbeelden te noemen waren van constitutionele rechtbanken die
hun macht te buiten waren gegaan; Van Hooffs mening werd volgens hem te zeer bepaald door de
door revolutionaire decreten tot stand gekomen rechtbanken van de Franse Terreur, gevuld met
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‘gehuurde, bezoldigde, verslaafde, verkogte moordenaars’ die de naam van rechters niet
verdienden. 147
Nadat nog enkele andere parlementsleden zich voor dit standpunt hadden uitgesproken, ging
voorzitter Jan Couperus over tot een hoofdelijke stemming over de vraag ‘of het wetgevend
[lichaam] eenigen invloed zoude hebben op de te regtstelling’. Deze vraag werd door de vergadering
negatief beantwoord, waarmee het alternatief van de commissie werd verworpen en de vergadering
nadrukkelijk

afstand

nam

van

de

ruimhartige

Franse

opvatting

van

parlementaire

onschendbaarheid. 148 Met de in het Ontwerp van Constitutie opgenomen verzekering dat leden van
het wetgevend lichaam niet konden worden vervolgd om wat ze in de vergadering zeiden, koos zij
voor een veel beperktere variant. 149 Dit was tot afgrijzen van Van Hooff, die vond dat ‘de
rechterlijke magt nu de leden bij de hairen uit de vergadering konden sleepen’. 150
In lang niet alle gevallen liepen de emoties zo hoog op. Essentiële onderdelen van het hoofdstuk
over de wetgevende macht stuitten in de vergadering zelfs nauwelijks op discussie van enige
betekenis. Zo was daar bijvoorbeeld het regeneratieprincipe, de jaarlijkse vervanging van een deel
van de leden waaraan in het Franse constitutionele debat een grote symbolische betekenis was
toegekend. In het Plan van Constitutie was voorgesteld ieder jaar een derde van de leden van de
Grote Kamer en een zesde van de leden van de Kamer der Oudsten te vervangen. 151 Van Manen en
Van Hooff merkten over dit artikel op dat dit de indruk zou geven van twee wetgevende lichamen
in plaats van twee kamers van hetzelfde lichaam. De voorzitter stelde hierop voor te kiezen voor het
alternatief van de Commissie Hahn, die had voorgesteld jaarlijks een derde van beide kamers te
vervangen. De vergadering stemde hier zonder verder tegensputteren mee in. 152 Zij had geen
behoefte het Franse debat op dit punt nog eens over te doen.
Hetzelfde gold voor de voorgestelde procedure met betrekking van het maken van wetten. De
constitutiecommissie had in haar Plan voorzien dat ieder wetsvoorstel in elk van beide Kamers drie
maal moest worden gelezen; tussen de verschillende lezingen moest steeds een interval van een
aantal dagen in acht worden genomen. 153 De Grote Kamer kon na iedere lezing besluiten het
voorstel in advies te houden of te verwerpen. 154 Na de tweede en de derde lezing konden leden een
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verbeterd voorstel indienen. 155 Vervolgens diende de Grote Kamer eerst te bepalen of zij eventuele
verbeterde voorstellen tot onderwerp wilde maken van haar beraadslagingen; in laatste instantie
stemden de Kamerleden over het oorspronkelijke voorstel. 156 Pas wanneer een van de voorstellen
was aangemerkt tot ‘voorwerp van nadere deliberatie’ volgde hierover een debat. Wanneer de
uitkomst van dit debat was dat het voorstel in een besluit moest worden omgezet, moest de
uitvoerbaarheidstoetsing door de uitvoerende macht plaatsvinden; pas als de Staatsraad haar fiat
gegeven had, werd het voorstel doorgestuurd naar de Kamer der Oudsten. 157 Nadat ook in deze
kamer drie lezingen hadden plaatsgevonden, viel uiteindelijk het besluit of het wetsvoorstel al dan
niet kracht van wet zou krijgen. 158
Op deze procedure was een uitzondering mogelijk wanneer de Grote Kamer bij volstrekte
meerderheid oordeelde dat het nodig was een ‘onverwijld besluit’ te nemen. De Kamer der Oudsten
moest zich dan direct uitspreken over de vraag of dit oordeel juist was; wanneer zij meende dat dit
het geval was, moest zij uiterlijk de volgende dag over het voorstel debatteren. Onverwijlde besluiten
waren in tegenstelling tot reguliere besluiten maximaal één jaar geldig. 159
De procedure van de twee maal drie lezingen en de uitweg van het onverwijlde besluit was
gebaseerd op de Franse constitutie van 1795; het belangrijkste verschil was dat in Frankrijk de
uitvoerende macht geen invloed had op het proces. 160 Tevens kon in Frankrijk na iedere lezing een
debat plaatsvinden, waar het Bataafse Plan erin voorzag dat pas na de derde lezing voor het eerst zou
worden gedebatteerd. 161 De constitutiecommissie had zo geprobeerd een beter gestroomlijnd
alternatief te verzinnen voor het vaak chaotische besluitvormingsproces in de Nationale
Vergadering, waarbij het dikwijls onduidelijk was over welk voorstel moest worden gedebatteerd en
veel tijd verloren ging aan debatten over de procedure. De vergadering oordeelde dat de commissie
hier in was geslaagd. De belangrijkste wijziging die zij in de procedure aanbracht betrof de verplichte
uitvoerbaarheidstoetsing van de Staatsraad, ofwel het vermeende vetorecht van de uitvoerende
macht. Dit werd omgezet in de mogelijkheid advies in te winnen bij de Staatsraad of bij het
Hooggerechtshof; de vergadering volgde hiermee het alternatief van de Commissie Hahn. 162
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Afgezien hiervan werden de in het Plan voorgestelde artikelen over het besluitvormingsproces op
enkele kleine aanpassingen na direct goedgekeurd.
Met de zes verschillende lezingen besloot de vergadering tot een procedure die sterk gericht was
op het voorkomen van ondoordachte besluiten; weliswaar verwierp zij de verplichte toetsing door
de Staatsraad, maar niettemin werd in vergelijking met de bestaande praktijk in de Nationale
Vergadering uiterste voorzichtigheid betracht. Meer in het algemeen kan tot slot van dit hoofdstuk
worden geconcludeerd dat de eerste Nationale Vergadering zich bij het bepalen van de aard en
functie van de wetgevende macht in het Ontwerp van Constitutie weliswaar hier en daar baseerde op
de ervaringen die zij zelf had opgedaan als wetgever, maar dat zij zich toch vooral liet regeren door
de angst voor een Terreur op Nederlandse bodem.
Opvallend is dat de meerderheid van de vergadering daarbij niet alleen voorbij ging aan het
minderheidsstandpunt dat de Bataafse wetgevers zich door de flegmatiekere Nederlandse volksaard
niet op het pad zouden begeven dat eerder hun Franse collega’s hadden bewandeld, maar de macht
van het wetgevend lichaam zelfs nog iets meer inperkte dan de Thermidoriens in reactie op de
ervaring van de Terreur hadden gedaan. Naast de omslachtige besluitvormingsprocedure waren het
de verdeling van de uitoefening van de volkssoevereiniteit over drie machten, de splitsing van het
wetgevend lichaam in twee kamers, de niet-permanentie van de wetgevende macht, het aftreden van
slechts een derde van de leden per verkiezing en de beperkte parlementaire onschendbaarheid die
hiervoor zorgden.
Vergeleken bij de wensen van sommige leden van de Nationale Vergadering was het wetgevend
lichaam ‘slechts de schaduw van eenige wezenlijke magt’ gelaten. 163 Het citaat is afkomstig van Jacob
van Manen, die een hoofdrol speelde in het verzet tegen deze uitkomst, maar zich er uiteindelijk bij
zou neerleggen. Hij behoorde tot de parlementsleden die vonden dat het Ontwerp van Constitutie tot
stand was gekomen volgens een democratisch proces waarbij ieder lid van de vergadering zijn
bezwaren kenbaar had kunnen maken. Na de afronding van dit proces behoorde de vergadering
zich als één man achter het resultaat te scharen. Deze mening werd niet door iedereen gedeeld. De
strijd waartoe dit verschil van inzicht aanleiding gaf, vormt het onderwerp van het volgende
hoofdstuk.
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HOOFDSTUK VII

Strijd

Wars van alle eigenbelang, ontheven van eene laffe vrees, zullen wij in alles het voetspoor
trachten te drukken, van waare Republicainen – geen driecouleurige écharpe of ander
distinctief teken zal ons afschrikken, om den aristocraat welke met dat vereerenswaardig teken
mogt pronken te ontmaskeren.
– De weerlicht 1

T

wee weken na dato werden de lezers van het Dagverhaal geïnformeerd over een voorval
dat zich op vrijdag 26 mei 1797 in de Nationale Vergadering had afgespeeld. Omdat de
afrondende debatten over het Ontwerp van Constitutie veel ruimte in beslag namen,

hadden de redacteuren van het Dagverhaal in hun verslaglegging een flinke achterstand opgelopen.
Tijdens de bewuste zitting, kort voor de verwachte afronding van het grondwetsontwerp, besprak de
vergadering een aantal uit Amsterdam toegezonden rekesten met het verzoek het volk eerst in de
gelegenheid te stellen het Ontwerp nader te bestuderen, voordat ze de beraadslagingen geheel zou
afsluiten. 2
De dienstdoende voorzitter Rutger Jan Schimmelpenninck stelde voor de rekesten direct te
seponeren, omdat het de bedoeling was dat het Ontwerp pas na afronding ter bestudering en
beoordeling aan de bevolking werd voorgelegd. Voordat de vergadering inderdaad tot een sepot
overging, greep Pieter Vreede deze gelegenheid aan om zijn visie op het Ontwerp te geven. De natie
had volgens Vreede meer aan een goed grondwetsontwerp dan aan een grondwetsontwerp dat in
alle haast gemaakt was. Vreede probeerde zijn standpunt kracht bij te zetten met de bewering dat
zelfs de voorzitter zojuist had toegegeven dat het Ontwerp ernstige fouten bevatte.
Schimmelpenninck, die dit helemaal niet gezegd had, liet zich geen woorden in de mond leggen en
onderbrak hierop Vreedes betoog. Het Dagverhaal gaf Schimmelpennincks onderbreking uiterst
summier weer:
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Hier valt de President de Spreeker in, en verklaart zijn gezegde nader. 3

Na deze regel te hebben ingevoegd pakte het Dagverhaal direct de draad van Vreedes betoog weer
op, maar door de manier waarop de regel was geformuleerd leek het nu alsof het
Schimmelpenninck was die aan het woord was. Juist op dit moment achtte Vreede de tijd rijp om
zich krachtig van het integrale Ontwerp van Constitutie te distantiëren – een stap waarin nog geen van
zijn collega’s hem was voorgegaan:
‘Ik verklaar, en ik kan, en ik zal, wanneer daartoe gelegenheid is, aantoonen dat het Ontwerp
zodanige gebreken in zijne grondstellingen heeft, dat door het aannemen van hetzelve […] ons
aller verderf noodwendig volgen moet.’ 4

Van de kant van de redacteuren van het Dagverhaal was hier vermoedelijk eerder sprake van
typografisch gestuntel dan van kwade opzet, maar de mogelijke gevolgen van het incident waren
daarmee niet minder groot. Voor menig lezer van het Dagverhaal moet de indruk zijn ontstaan dat
de eminente Moderaat Schimmelpenninck zich met een veroordeling van het Ontwerp tot de
Republikeinse partij van Vreede had bekeerd. De Republikeinen konden zich nauwelijks een beter
startsein wensen van de grootscheepse campagne tegen het Ontwerp waartoe zij hadden besloten. 5
Dat dit de kans dat het Ontwerp in de aanstaande volksraadpleging zou worden aangenomen
ernstig kon schaden realiseerde Schimmelpenninck zich zelf ook. Twee dagen na de verschijning
van het gewraakte Dagverhaal stuurde hij een brief naar de uitgever met het verzoek deze zo spoedig
mogelijk te plaatsen. In het Dagverhaal van 18 juni werd hieraan gehoor gegeven. Het weglaten van
Vreedes naam voor de hervatting van diens betoog was Schimmelpenninck gebleken ‘bij veelen
aanleiding tot een grove misvatting te geven’. Hij stelde er belang in de indruk weg te nemen dat de
‘volslagen afkeuring van het gearresteerde Ontwerp van Constitutie’ van hem afkomstig was, en
hoopte zo de verdere voortgang van deze misvatting te stuiten. 6

3

Dagverhaal VI, nr. 561 (zitting 26 mei 1797) 113-14.
Dagverhaal VI, nr. 561 (zitting 26 mei 1797) 114.
5
Dagverhaal VI, nr. 561 (zitting 26 mei 1797) 115.
6
Dagverhaal VI, nr. 570, 192.
4
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Het referendum over het Ontwerp van Constitutie
Twee afleveringen van het Dagverhaal eerder, in de verslaglegging van de zitting van 30 mei, hadden
de Bataven kunnen lezen hoe Gerard van Marle, die Schimmelpenninck als voorzitter was
opgevolgd, had verklaard dat het Ontwerp van Constitutie was voltooid. Het gejuich van de tribunes
dat bij andere gelegenheden had geklonken bleef uit. ‘Enige leden geven hier over door handgeklap
hunne goedkeuring te kennen’, schreven de redacteuren van het Dagverhaal. 7 Hoewel de leden die
vóór aanneming van het Ontwerp waren in de vergadering op een ruime meerderheid konden
rekenen, ontstond zo voor de lezers van het Dagverhaal de indruk dat het ging om een enkeling. Net
als bij het incident rond de afkeuring van Vreede is het de vraag of de redacteuren hier met opzet
deze indruk probeerden te wekken, maar dergelijke voorvallen moeten ons er wel van bewust
maken dat ook de manier waarop de debatten in het Dagverhaal werden gepresenteerd een rol heeft
gespeeld in de beeldvorming die rondom het parlementaire bedrijf ontstond. Ook op eigen kracht
slaagde de veel kleinere groep tegenstanders er overigens wel in de lezers van het Dagverhaal ervan te
doordringen dat de stemming in de Nationale Vergadering allerminst feestelijk was in deze fase van
de strijd. Coert van Beyma, die gedurende het voorjaar van 1797 eensgezind optrok met de
Republikeinen, had het Ontwerp even voor de officiële afronding nog afgedaan als een ‘monster’. 8
Uitgerekend Pieter Vreede stond aan het hoofd van een commissie die rapporteerde over het
moment waarop het Ontwerp van Constitutie aan het volk zou worden aangeboden, en wat er moest
gebeuren indien het Ontwerp werd verworpen. 9 In deze hoedanigheid kreeg Vreede het bij de
bespreking van dit rapport, een dag na de afronding van het Ontwerp, aan de stok met onder meer
Jacob van Manen. Deze vond dat het referendum niet later dan half juli moest plaatsvinden, zodat
op 1 september, wanneer de in het Reglement vastgelegde maximale zittingstermijn voor de eerste
Nationale Vergadering was verstreken, ofwel een tweede constituerende Nationale Vergadering
ofwel een constitutioneel Wetgevend Lichaam kon aantreden. Vreede interpreteerde het 145ste
artikel van van het Reglement evenwel zo dat het volk minimaal drie maanden de tijd moest hebben
om van het Ontwerp kennis te nemen; half juli vond hij daarom onbespreekbaar. 10
7

Dagverhaal VI, nr. 568 (zitting 30 mei 1797) 171.
Dagverhaal VI, nr. 568 (zitting 30 mei 1797) 170.
9
Dagverhaal VI, nr. 555 (zitting 25 mei 1797) 69-70.
10
In het Reglement stond: ‘In gevalle de constitutie binnen drie maanden, na dat dezelve aan het volk is
voorgedragen, door het zelve niet is aangenoomen, zal de Nationale Vergadering het volk […] doen oproepen ten
einde […] eene tweede Nationale Vergadering […] te verkiezen.’ Vreedes interpretatie dat dit betekende dat het volk
minimaal drie maanden moest hebben om het Ontwerp te interpreteren was kwestieus: ‘Reglement’, bijlage B, 34,
8
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Mede op zijn herhaalde aandringen besloot de vergadering dat het referendum over het Ontwerp
zou plaatsvinden op 8 augustus. Daar het Wetgevend Lichaam daarmee ook in het geval van
goedkeuring van het grondwetsontwerp de startdatum van 1 september nooit kon halen werd een
tweede Nationale Vergadering in alle gevallen noodzakelijk; de verkiezingen voor dit lichaam
werden gesteld op 1 augustus. 11 De Republikeinen kregen hiermee hun zin: zij konden zich gaan
opmaken voor de door hen gewenste lange tegencampagne. Zij verwachtten bovendien dat de
verhoudingen in de tweede vergadering voor hen gunstiger zou uitpakken, en konden nu hoop
putten uit de gedachte dat de uitslag van de verkiezingen, die nu immers al bekend zou zijn wanneer
het referendum zou plaatsvinden, twijfelaars het laatste zetje kon geven tot een stem tegen het
Ontwerp.
Het lot van het Ontwerp was nauw verbonden met het aanzien van de Nationale Vergadering die
het had ontworpen. Het zal de Republikeinen daarom niet slecht zijn uitgekomen dat de
vergadering zichzelf eerder in de maand mei ernstig in verlegenheid had gebracht in een debat dat
ging over de wijze waarop het Ontwerp aan het volk zou worden aangeboden. 12 De oorsprong van dit
debat lag op 28 februari, toen de eerdergenoemde commissie onder leiding van Vreede een rapport
uitbracht over deze kwestie. 13 De commissie bleek te zeer verdeeld om tot een eensluidend advies te
komen en gaf haar opdracht aan de vergadering terug door de meest heikele punten in vraagvorm
aan haar voor te leggen. De commissie wilde dat er eerst een besluit kwam over de vraag of de
burgers in ieder gewest afzonderlijk met het Ontwerp dienden in te stemmen, of dat de meerderheid
van alle Bataafse burgers bij elkaar genomen de doorslag zou geven. 14 Zoals wel vaker spitste het
debat over dit rapport zich al snel toe op de juiste interpretatie van het Reglement. Het 108ste artikel
bepaalde dat de vergadering het grondwetsontwerp ter beoordeling moest verzenden naar de
verschillende provincies, ‘om in ieder van dezelven afzonderlijk door het Volk te worden
onderzocht’. 15
Op 10 maart barstte een hevige discussie los over de betekenis van het woord ‘afzonderlijk’. De
federalistisch ingestelde leden van de vergadering betoogden dat hiermee bedoeld was dat het
artikel 145; Dagverhaal VI, nr. 568 (zitting 31 mei 1797) 174-76; nr. 569 (zittingen 31 mei en 1 juni 1797) 178-80
en 183-84; nr. 570 (zitting 1 juni 1797) 188.
11
Dagverhaal VI, nr. 569 (zittingen 31 mei en 1 juni 1797) 181; nr. 570 (zitting 1 juni 1797) 191.
12
De bespreking van dit debat is deels gebaseerd op Joris Oddens en Jouke Turpijn, ‘Waarheid en gezond verstand
in het Nederlandse parlement rondom 1798 en 1848’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 12 (2010)
Waarheidsvinding en waarheidsbeleving, 23-35, aldaar 25-27.
13
Deze commissie, die naast Vreede bestond uit Jacob de Mist, Daniël De Leeuw, Meinard Siderius en Abraham
Pompe van Meerdervoort, was ingesteld op 17 februari: Dagverhaal IV, nr. 391, 979.
14
Een tweede vraag die de commissie aan de vergadering voorlegde was of bij het berekenen van de meerderheid
moest worden uitgegaan van individuele burgers of van de meerderheidsstandpunten in de grondvergaderingen:
Dagverhaal V, nr. 407 (zitting 28 februari 1797) 44.
15
‘Reglement’, bijlage B, 31.
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Ontwerp in iedere provincie afzonderlijk door een meerderheid behoorde te worden goedgekeurd;
hun uitleg was de meest waarachtige, die daarom ook steun vond bij leden die hechtten aan een
reglementaire gang van zaken. Het tegenkamp bestond uit unitarissen die zich verzetten tegen de
federalistische interpretatie en hun geluk beproefden met de creatieve uitleg dat het woord
‘afzonderlijk’ slechts betekende dat ieder gewest zijn eigen verkiezingen moest organiseren, waarna
alle stemmen bij elkaar zouden worden opgeteld en een landelijke meerderheid doorslaggevend
was. 16
Een dag later haalden de aanhangers van dit standpunt bakzeil toen de vergadering besloot dat
de grondwet in ieder gewest ‘afzonderlijk’ door de bevolking moest worden goedgekeurd. Dit
besluit, dat ratificatie van de grondwet sterk bemoeilijkte, deed in het hele land veel stof opwaaien.
In alle hoeken van de Bataafse Republiek vormde het besluit van 11 maart in de weken die volgden
het gesprek van de dag, en de vergadering ontving vele honderden rekesten voor en tegen het
besluit, die door vele duizenden burgers waren ondertekend. 17
Ook de gewesten mengden zich in de kwestie. Op 12 april vroeg en kreeg een deputatie van het
Provinciaal Bestuur van Holland toestemming de Nationale Vergadering persoonlijk toe te spreken,
iets wat eerder nog niet was voorgekomen. In een gloedvol betoog betuigden de Hollanders hun
ontzetting over het genomen besluit. Zij verklaarden dat wanneer het gewest het woord
‘afzonderlijk’ in de onderhandelingen over de totstandkoming van het Reglement net zo had
begrepen als de Nationale Vergadering het nu had uitgelegd, het nooit zijn goedkeuring aan dit
document zou hebben gegeven. 18
Deze verklaring lokte de reactie uit van de andere provinciale vergaderingen. Vooral het
Provinciaal Bestuur van Overijssel toonde zich in een missive zeer verontwaardigd over de uitleg van
Holland. De Overijsselaars verklaarden plechtig juist te zijn toegetreden tot de Nationale
Vergadering op voorwaarde dat het grondwetsontwerp aan ieder gewest afzonderlijk ter goed- of
afkeuring zou worden voorgelegd. Het draaide erop uit dat Overijssel dreigde het grondwetsontwerp
niet aan zijn inwoners voor te leggen wanneer niet aan het besluit van 11 maart werd vastgehouden,
terwijl Holland hetzelfde dreigde te doen als dit wel gebeurde. 19
Om deze impasse te doorbreken, werd het besluit van 11 maart na langdurige debatten
teruggedraaid met een beroep op het argument dat de vergadering het woord ‘afzonderlijk’ in
16

Dagverhaal V, nr. 425 (zitting 10 maart 1797) 185-91; nr. 426 (zitting 10 en 11 maart) 193-98; nr. 427 (zitting 11
maart) 201-8; nr. 428 (zitting 11 maart) 209-12.
17
Zie bijvoorbeeld Dagverhaal V, nr. 470 (zitting 5 april 1797) 552; nr. 483 (zitting 19 april 1797) 656; nr. 499
(zitting 25 april 1797) 778. Zie ook de toespraken van Coert van Beyma en Albert de Sitter: nr. 544 (zitting 22 mei
1797) 1138-39 en nr. 545 (zitting 22 mei 1797) 1145. Een overzicht van de rekesten is te vinden in NA, Archief
Wetgevende Colleges, inv. nr. 300, op 11 maart 1797 bij de Nationale Vergadering ingekomen rekesten.
18
Dagverhaal V, nr. 479 (zitting 12 april 1797) 622-24; nr. 480 (zitting 12 april 1797) 625-26.
19
Dagverhaal V, nr. 486 (zitting 20 april 1797) 674; nr. 530 (zitting 10 mei 1797) 1030-31.
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het Reglement nooit zelf had mogen interpreteren. 20 Zij had dit moeten overlaten aan de
gewesten, die immers de opstellers van het document waren geweest. Het besluit van 11 maart,
oordeelde de vergadering nu, was daarom nooit geldig geweest. Op voorstel van
Schimmelpenninck besloot zij voorts dat de wijze waarop de stemmen geteld zouden worden pas
weer onderwerp van discussie zou worden nádat de uitslag van de stemming bekend was
gemaakt. 21
Dit besluit bood een uitweg aan parlementsleden die het op 11 maart niet over hun hart
hadden kunnen verkrijgen een oneigenlijke uitleg te geven aan het Reglement, maar die wel
wilden dat het Ontwerp van Constitutie werd aangenomen, een scenario dat veel kansrijker was in
het geval van een landelijke telling. Schimmelpennincks politieke kunst- en vliegwerk bracht de
mogelijkheid van een landelijke telling via een omweg weer op tafel, zonder dat de vergadering er
vooralsnog van kon worden beschuldigd met het Reglement te hebben gebroken. Intussen had de
hele discussie de geloofwaardigheid van de vergadering geen goed gedaan. Het besluit om geen
besluit te nemen kon moeilijk anders worden opgevat dan een brevet van onvermogen.
Bovendien leken de nationale volksvertegenwoordigers hiermee door de knieën te gaan voor de
dreigementen van de gewestelijke overheden; nog niet eerder was zo sterk de indruk ontstaan dat
zij onder de provisionele staatkundige verhoudingen uiteindelijk niet bij machte waren de
gewesten op te leggen de door hen genomen besluiten uit te voeren.
In tijden van revolutie is het publiek bijzonder kort van geheugen, en ook de politieke pers
op de hand van de Republikeinen realiseerde zich dat er meer nodig was om de verwerping van
het Ontwerp zeker te stellen. Nadat het grondwetsontwerp was afgerond en gedurende de maand
juni door de gehele republiek was verspreid, kwam de mediacampagne rond het Ontwerp in juli
pas echt goed op gang. Helaas vaak anoniem gebleven campagnestrategen meenden dat het
Ontwerp op een toegankelijke manier in een kwaad daglicht kon worden gesteld door zijn
voorstanders zwart te maken.
Zij hadden zeker een punt. Hoezeer het Bataafse tijdvak ook werd gekenmerkt door een breed
gedeelde interesse in de inhoud van de politiek, bestond er voor schimpscheuten en
verdachtmakingen aan het adres van de leden van de vergadering waarschijnlijk nog altijd een
groter publiek dan voor een genuanceerde inhoudelijke weerlegging van een bijna duizend
artikelen omvattend grondwetsontwerp. Bijkomend voordeel was dat het de kans dat de
geplaagde leden in een tweede Nationale Vergadering zouden terugkeren verkleinde, zodat met
een beetje geluk twee vliegen in een klap konden worden geslagen.
20
21

Zie Oddens en Turpijn, ‘Waarheid en gezond verstand’, 26-27.
Dagverhaal V, nr. 546 (zitting 22 mei 1797) 1157-58.
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Politieke bladen als De politieke blixem, De weerlicht en De revolutionaire vraag-al hadden dit goed
begrepen. De kampioen in deze klasse was echter zonder meer het al eerder ter sprake gebrachte
pamflet Monument voor het aankomend geslacht […] Of karakter schets der volks vertegenwoordigers dat
omstreeks deze tijd verscheen en in korte karakteriseringen genadeloos afrekende met alle
parlementsleden die verondersteld werden het Ontwerp erdoor te willen slepen. Van het
succesvolle pamflet verscheen een tweede editie en politieke periodieken namen er fragmenten
uit over. 22 De karakterschets was ongetwijfeld geproduceerd door een auteur die dicht bij het
vuur zat en vond uiteraard ook zijn weg naar de leden van de vergadering, die het evenmin was
ontgaan dat hier sprake was van een publicitaire meesterzet. Jacob Hahn, die het griefde dat hem
een ‘infaam caracter’ werd toegedicht, schreef aan Johan Valckenaer uit goede bron vernomen te
hebben dat er ‘gantsche paketten met caracterschetsen’ waren uitgedeeld. 23
In dezelfde brief, geschreven drie dagen voor het referendum, liet Hahn blijken als
voorstander van het Ontwerp grote bedenkingen te hebben bij het gepasseerde in de maand juli:
sommigen waren er volgens hem dag en nacht op uit geweest om het grondwetsontwerp te doen
verwerpen. 24 ‘Vreede, Vonck et autres font tout ce qu’ils peuvent pour la faire rejetter’, schreef
een dag later ook Frédéric van Leyden, de in het Frans corresponderende secretaris van de
Commissie voor Buitenlandse Zaken en eveneens een van Valckenaers correspondenten. 25 Deze
lezing van de tegencampagne wordt bevestigd door de Republikeinen zelf, die later met enige
trots terugkeken op hun aandeel in dit hoofdstuk van de Bataafse geschiedenis. ‘De
Republikeinse partij bestreed het monster hevig’, schreef Vreede; ‘Al mijne vermogens heb ik
insgelijks in het werk gesteld, om het eerste Ontwerp van Constitutie te doen mislukken’, schreef
zijn collega Bernard Bosch. 26
Door hun naamsbekendheid en vertrouwdheid met de materie lag het voor de hand dat de
Republikeinse leden van de Nationale Vergadering in de tegencampagne het voortouw namen.
Hiertoe stonden verschillende wegen voor hen open. Bosch bijvoorbeeld redigeerde het kritische
weekblad De Telegraaph en was in de Haagse Sociëteit voor Eenheid en Orde actief ‘om het
aangeboden Ontwerp van Constitutie het volk te doen kennen, en tot afkeuring van hetzelve te

22

Zie bijvoorbeeld De weerlicht I, nr. 15 (1797) 109-12; De procureur van het volk, nr. 4 (1797) 27-31.
De Gou ed., Staatsregeling, I, Hahn aan Valckenaer, 5 augustus 1797, 503-4.
24
De Gou ed., Staatsregeling, I, Hahn aan Valckenaer, 5 augustus 1797, 503-4.
25
‘Vreede, Vonk en anderen doen alles wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat het wordt verworpen’: De Gou ed.,
Staatsregeling, I, brief Van Leyden aan Valckenaer, 6 augustus 1797, 504.
26
Vreede, Verandwoording, 7; Bosch, ‘Leevens-schets’, 315. Zie ook Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Noël
aan Talleyrand, 22 juli 1797, 121-23, aldaar 121.
23
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bewegen’. 27 De belangrijkste wapenfeiten van Bosch waren echter de ‘drie gedrukte stukjens’ die
hij samen met elf collega’s uit de vergadering het licht deed zien. Het meest spraakmakende van
deze drie pamfletten was de in hoofdstuk 5 inhoudelijk reeds besproken Beoordeeling van het
Ontwerp van Constitutie. Pieter Vreede, de vermoedelijke auteur van het pamflet, wilde hiermee
voldoen aan zijn in mei gedane belofte om de gebreken van het Ontwerp aan te tonen.
De Beoordeeling is beroemd geworden als het Manifest der Twaalf Apostelen, een bijnaam die
enkele maanden later in de vergadering werd geïntroduceerd door Jan van Hooff. 28 De
vergelijking met de verkondigers van de Bijbelse boodschap was spottend bedoeld, maar liet ook
zien dat zelfs tegenstanders ontzag hadden voor het enorme succes dat met het pamflet was
behaald. Dit gegeven was door Vreede direct uitgebuit toen hij Van Hooff in een repliek
weliswaar beschuldigde van ‘eene zouteloze ironie, die alleen gegrond is in eene toevallige
gelijkheid der getallen’, maar daar aan had toegevoegd dat het ‘nimmer tot oneer kan
verstrekken om voor verkondigers der waarheid verklaard te worden’. 29 Daags na de verschijning
werd het succes van deze campagnezet al voorzien door het Moderate weekblad Heraclyt en
Democryt, dat een uitvoerige weerlegging van het pamflet begon met de opmerking er niet aan te
twijfelen ‘of de onderteekenaars van het zelve zullen wel gezorgd hebben, dat het zelve in ijders
handen gekomen zij’. 30
Waar het in de Beoordeeling draaide om de inhoud van het Ontwerp, werd de aanleiding voor
een ander pamflet van dezelfde twaalf parlementsleden gevormd door een nota die de Franse
gezant François Noël op 20 juli persoonlijk aan de Nationale Vergadering had aangeboden. De
gezant had het in deze nota gewaagd de Bataafse burgers namens het Franse Directoire op te
roepen het Ontwerp van Constitutie aan te nemen, iets wat hij beter niet had kunnen doen. 31
Wanneer een vreemde mogendheid ook maar de schijn wekte invloed te willen uitoefenen op
‘de vrije stem der Bataaven’ wekte dat direct de toorn van grote delen van de Nederlandse
bevolking. Ondanks zijn bijzondere positie vormde Frankrijk hierop zeker geen uitzondering. 32
27

Bosch, ‘Leevens-schets’, 316; Van het door Bosch met Willem van Irhoven van Dam geredigeerde weekblad De
Telegraaph (1797) zijn slechts enkele afleveringen overgeleverd.
28
Van Hooff spreekt tijdens de zitting van 21 december 1797 over ‘het bekende manifest, door de zogenaamde 12
apostelen ondertekend’: Dagverhaal VIII, nr. 793 (zitting 21 december 1797) 218.
29
Dagverhaal VIII, nr. 794 (zitting 22 december 1797) 226. De bijnaam kwam in augustus al voor in De politieke
blixem: nr. 11 (1797) 117.
30
[Dibbetz ed.], Heraclyt en Democryt I, nr. 34 (1797) 555.
31
Dagverhaal VI, nr. 613 (zitting 20 juli 1797) 530-32. Zie over deze nota ook Colenbrander ed., Gedenkstukken, II,
brief Noël aan Delacroix, 21 februari 1797, 93; brief Delacroix aan Nöel, 7 maart 1797, 96-97; brief Noël aan
Delacroix, 13 maart 1797, 97-98; brief Delacroix aan Noël, 27 maart 1797, 102; Noël aan Delacroix, 22 juli 1797,
123; François Noël, ‘Exposition de la conduite du citoyen Noël pendant le cours de sa mission à La Haye’, 148-58,
aldaar 151-52.
32
De Gou ed., Staatsregeling, I, brief onbekend bevriend lid van de Nationale Vergadering aan Fennekol, 27 juli
1797, 501.
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In dit specifieke geval kwam er nog het gerucht bij dat de in het Dagverhaal opgenomen
Nederlandse vertaling van de nota niet was vervaardigd door de vaste vertaler van de vergadering
(de voormalige plaatsvervanger Gerrit Vatebender) maar dat deze bewust was uitbesteed aan
Jacob Hahn, omdat deze beter in staat zou zijn geweest er de ‘invloed makende kracht’ aan te
geven. 33
Tijdens een toch al hete zittingsdag een week later waren de gemoederen verder verhit geraakt
bij de bespreking van het door de Commissie voor Buitenlandse Zaken opgestelde conceptantwoord aan de gezant, dat mogelijk eveneens was geformuleerd door commissielid Hahn. 34
Vreede had deze gelegenheid te baat genomen om via het antwoord kritiek te leveren op de nota
zelf: hij wilde een antwoord waarin sterker doorklonk hoezeer de Bataafse natie hechtte aan haar
nationale onafhankelijkheid en dat zij zich het volle recht voorbehield een slecht
grondwetsontwerp te verwerpen, wat het oordeel van de Franse regering hierover ook was. De
meeste leden waren echter van mening geweest dat het niet de taak van een wetgevende
vergadering was om commentaar te leveren op de gezant van een vreemde mogendheid en
hadden het louter uit diplomatieke frasen opgebouwde concept-antwoord van de commissie
goedgekeurd. 35
De Twaalf Apostelen reageerden met een Beoordeeling van de nota, door den Franschen minister
Noel. Zij vielen hierin de Franse regering of diens gezant niet direct aan maar grepen terug op de
klassieke topos van de vorst die was misleid door zijn adviseurs. 36 De ‘vorst’ was in dit geval het
Franse Directoire, dat slecht geïnformeerd moest zijn geweest over de inhoud van het Ontwerp;
wanneer het op de hoogte was geweest van de onherstelbare gebreken in het grondwetsontwerp
zouden zij Noël immers nooit kunnen hebben opdragen bij het Bataafse volk op ratificatie aan te
dringen. De Bataven konden, was de kern van de boodschap, het Ontwerp met een gerust hart
afkeuren, zonder zich door het Franse advies te laten leiden. 37 Het Franse bewind zou ze hier
later, wanneer het eenmaal beter geïnformeerd was, alleen maar dankbaar voor zijn.
33

De nota werd in het Nederlands in de vergadering voorgelezen tijdens de zitting van 21 juli: Dagverhaal VI, nr.
618, 672. Zie voor het gerucht: De politieke blixem, nr. 8 (1797) 63. Vergelijk ook Colenbrander ed., Gedenkstukken,
II, Noël aan Delacroix, 22 juli 1797, 123.
34
Zie voor het conceptantwoord: Dagverhaal VI, nr. 622 (zitting 25 juli 1797) 605. Een verwijzing naar die hitte die
dag is te vinden in: De Gou ed., Staatsregeling, I, lid Nationale Vergadering aan Fennekol, 27 juli 1797, 501. Het
auteurschap van Hahn vermoed ik omdat hij het was die reageerde op Vreedes kritiek op de inhoud van de tekst:
Dagverhaal VI, nr. 625 (zitting 27 juli 1797) 630-31.
35
Dagverhaal VI, nr. 625 (zitting 27 juli 1797) 627-32; nr. 626 (zitting 27 juli 1797) 633.
36
Deze topos was in het Nederlandse revolutietijdvak eerder opgedoken in de vroege jaren tachtig, toen de
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Tussen de eerste en de tweede Beoordeeling in verscheen nog een Wederlegging, waarin de
Twaalf Apostelen ingingen op wat ze beschouwden als de voornaamste drogredenen van hun
tegenstanders. Het uitgangspunt van hun argumentatie was dit keer dat niemand in de Bataafse
Republiek werkelijk overtuigd was van de intrinsieke waarde van het Ontwerp van Constitutie, en
dat zelfs de voorstanders niet veel verder kwamen dan het argument dat het land zwaar te lijden
had onder de revolutie en dat een regering die wortelde in een imperfecte grondwet nog altijd
krachtdadiger zou kunnen optreden zijn dan het huidige intermediaire bewind. 38
Ze legden daarmee de vinger op een zere plek in de campagne die werd gevoerd door het
kamp van de voorstanders. Deze campagne werd voor een aanzienlijk deel gedragen door
Bataven die zich eerder gepassioneerd hadden verzet tegen verschillende punten die in het
uiteindelijke Ontwerp waren terechtgekomen, maar wier eindoordeel luidde dat het land beter af
was wanneer het toch werd aangenomen. In de Nationale Vergadering gold dit onder meer voor
gezichtsbepalende onafhankelijke parlementsleden als Van Manen, Van Hooff en Hahn, die
weinig van hun geloofwaardigheid zouden overhouden wanneer zij nu opeens zouden
voorwenden dat al hun eerdere bezwaren geheel waren weggenomen.
Zodoende verklaarde Van Hooff in de vergadering zich meer dan wie dan ook bewust te zijn
van de ‘gebreeken en vlekken’ in het Ontwerp, die hij er ‘met alle kragt’ had geprobeerd uit te
krijgen; de ‘vlekken’ waren volgens hem echter geen ‘kankers’; zij konden er na vijf jaar worden
uitgehaald, terwijl de voortduring van de onzekere staat van het land voor de Bataven een zekere
ondergang zou betekenen. 39 Hahn illustreerde zijn standpunt met de metafoor van een
krakkemikkig schip van staat, dat ‘met kunst en vliegwerk, met onvermoeid pompen, met
gestadig proppen der lekgaten’ tot vlak voor de wal was gebracht en nu alsnog zou stranden als
het Ontwerp werd verworpen. 40 Vreede had de zwakte van een dergelijke argumentatie direct
uitgebuit door te riposteren dat Hahn juist met kunst en vliegwerk probeerde het Ontwerp
aangenomen te krijgen, om zo het ‘schip van staat in een eeuwig ongeluk te doen wegzinken’. 41
Aan de vooravond van het referendum liet Hahn aan Valckenaer weten ‘noch tijd, noch lust’
te hebben gehad ‘buiten de vergadering een pen op het papier te zetten’. 42 Twee collegaparlementsleden hadden zich hiertoe wel geroepen gevoeld. Johan Huber had in een begin juli
verschenen pamflet ‘zyne Friesche landgenoten’ in het bijzonder opgeroepen voor het Ontwerp te
stemmen. Huber gaf toe dat het Ontwerp hem minder geschikt voorkwam dan het eerder door de
38
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constitutiecommissie ontworpen Plan van Constitutie, hoofdzakelijk omdat het eenheidsbeginsel
er naar zijn idee te ver in was doorgevoerd, met departementale besturen die grotendeels
ondergeschikt waren gemaakt aan de nationale wetgevende macht en een samenvoeging van de
nationale schulden.
Wat hij uiteindelijk toch zwaarder vond wegen was de revolutionaire staat van
regeringloosheid, onzekerheid en verwarring waarin het land verkeerde, en waaraan met het oog
op de financiële situatie en de internationale handelspositie zo spoedig mogelijk een einde moest
komen. Huber zag ook wel in dat dit negatief geïnspireerde redenen waren, en om dit te
compenseren voegde hij er nog zo’n reden aan toe: het was maar zeer de vraag of in een tweede
Nationale Vergadering mannen zouden worden verkozen die voor een beter grondwetsontwerp
zouden zorgen. 43
Nicolaas van Staphorst, de Amsterdamse koopman-bankier die drie jaar eerder nauw
betrokken was geweest bij de voorbereidingen voor een Franse inval in de Republiek, richtte een
maand later het woord tot zijn landgenoten. Zijn pamflet was een refutatie van de eerste
Beoordeeling en de Wederlegging van de Twaalf Apostelen, die het Ontwerp volgens hem ten
onrechte hadden voorgesteld als een ‘gebrekkig stuk’ van een ‘slecht en tiranniek gouvernement’.
Van Staphorst stelde hier tegenover dat het Ontwerp de goedkeuring wegdroeg van de
meerderheid van de 126 door vrije verkiezingen aangestelde volksvertegenwoordigers, een
meerderheid van bekwame en kundige burgers die zich vrijwel zonder uitzondering al voor de
Bataafse omwenteling hadden onderscheiden als voorvechters van de vrijheid. Het Ontwerp
werd, aldus Van Staphorst, door velen die er verstand van hadden béter gevonden dan de
huidige Amerikaanse en de Franse grondwetten, en als het al gebreken kende dan konden die
worden hersteld. Het alternatief van Vreede en de zijnen was volgens Van Staphorst grotendeels
ontleend aan de Franse grondwet van 1793; ook hij bediende zich van de vaak herhaalde
misvatting dat onder deze grondwet ‘het schrikbewind constitutioneel is geoeffend’. 44
Van Staphorst en Huber waren beiden lid van de Haagse Gemenebestgezinde burgersociëteit
der Moderaten. Binnen de Moderate partij vertegenwoordigden zij respectievelijk de gematigd
eenheidsgezinde en de federalistische visie op de staatkundige toekomst van de Bataafse
Republiek. In de geschiedschrijving is nogal eens de indruk gewekt dat de aanhangers van het
federalisme voorafgaande aan de volksraadpleging gemene zaak maakten met de Republikeinen
omdat zij de mate waarin de grondwet was gebaseerd op het eenheidsbeginsel niet konden
43
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verkroppen. 45 Dit mag lokaal hier en daar het geval zijn geweest – een anoniem Overijssels
burger, Gerhard Dumbar wellicht, riep zijn provinciegenoten in een strooibiljet op tot
verwerping omdat het Ontwerp niet federalistisch genoeg was, terwijl in Brabant het voltallige
Provinciaal Bestuur de officiële oproep tot de stemming zelfs vergezeld deed gaan van een
versluierd negatief stemadvies 46 – maar het was niet de boodschap van de federalisten in het
landelijke netwerk van Moderate sociëteiten. Hun verlangen om tot een geregelde staatsvorm te
komen – en hun vrees dat een tweede grondwetsontwerp nog ongunstiger zou uitpakken – deed
hen besluiten tot een pragmatische keuze vóór het Ontwerp, waarin in elk geval nog iets van de
provinciale soevereiniteit was gehandhaafd. 47
Het epicentrum van de Moderate campagne lag in de Haagse Gemenebestgezinde
burgersociëteit, die op 1 mei 1797 de Oude Doelen had verruild voor het grotere Mauritshuis en
in de maanden daarna met driehonderd leden het hoogtepunt van haar bloei bereikte. 48 Hubers
vrienden Dibbetz en Scheltema coördineerden in deze kring de redactie van periodieken als Den
Nationaale Schildwagt, de Republikeinsche Courant en Heraclyt en Democryt. 49 Het laatstgenoemde
blad raadde op 24 juni zijn lezers aan voor het Ontwerp te stemmen, en beloofde dat iedere
aflevering tot 8 augustus getuigenis zou dragen van dit advies. 50 Deze belofte werd veelal
nagekomen met persoonlijke verdachtmakingen aan het adres van Pieter Vreede en andere
Apostelen. 51
Ook probeerden de Moderaten verdeeldheid te stichten in het tegenkamp door te verwijzen
naar een relletje binnen de tegen het Ontwerp ijverende Haagse Sociëteit voor Eenheid en Orde,
waar drie vooraanstaande leden voor een onaangename verrassing hadden gezorgd door in een
rapport uiteindelijk vóór het Ontwerp te concluderen. 52 De Republikeinsche Courant was wat
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zakelijker van toon dan Heraclyt en Democryt, maar haar veelal als brieven gepresenteerde
opiniërende stukken hadden een vergelijkbare strekking.
De in Den Haag vervaardigde pamfletten en periodieken waren bedoeld om
Gemenebestgezinde zustersociëteiten elders in het land te helpen de publieke opinie te bespelen.
Deze sociëteiten hadden echter een minder groot bereik dan het rivaliserende netwerk van
Sociëteiten voor Een- en Ondeelbaarheid, die in het hele land waren opgericht om een grondwet
gebaseerd op de Republikeinse principes te propageren. Het kloppend hart van dit netwerk lag
niet in Den Haag maar in de eind maart 1797 opgerichte sociëteit in Amsterdam, waar
vooraanstaande Bataven als Willem Ockerse, Jan Konijnenburg, Samuël Wiselius en Wybo
Fijnje zich inspanden om het Ontwerp verworpen te krijgen. Zij deden dit in de eerste plaats door
een centrale organisatie op te zetten die de sociëteiten in staat stelde beter samen te werken. 53 Er
bestonden ook contacten tussen het geheime bureau waaruit de sociëteit was voortgekomen, De
Uitkijk geheten, en de Republikeinen in de Nationale Vergadering. 54 Via dit bureau werden
vermoedelijk onder meer afspraken gemaakt over binnen de Sociëteit voor Een- en
Ondeelbaarheid opgestelde rekesten die regelmatig aan de vergadering werden geadresseerd. De
Republikeinse parlementsleden, die daarvan vooraf op de hoogte waren, konden dan direct
adequaat op deze rekesten reageren.
De Amsterdammers hadden ook een belangrijk aandeel in de formulering van inhoudelijke
kritiek op het grondwetsontwerp. Ze deden dit vooral in de tijdschriften De Republikein en De
Democraten en in een drietal pamfletten met Aanmerkingen der Societeit voor Een en Ondeelbaarheid
te Amsterdam op het Ontwerp van Constitutie. 55 Hun bezwaren lagen op dezelfde vlakken als die van
de Republikeinen: de gegoedheidseis en volledige keuzevrijheid voor de kiesmannen waren geen
kenmerken van een vertegenwoordigende democratie maar van een ‘electieve aristocratie’, de
uitvoerende Staatsraad was te machtig, het in twee kamers gesplitste wetgevend lichaam niet
machtig genoeg, en de voorgestelde departementale herverdeling was niet grondig genoeg om het
federalisme geheel uit te bannen.
Waar de tegenstanders vertrouwden op een relatief bescheiden corpus aan veelal door hun
politieke kopstukken vervaardigde pamfletten – de Karakter schets, de beide Beoordeelingen, de
Wederlegging en de Aanmerkingen – en de sympathiserende politieke periodieken, verscheen van
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de zijde van de voorstanders naast de genoemde pamfletten een ware hausse aan meestal
anonieme samenspraken en adviezen, bedoeld om ‘Klaas’, ‘Teunis’ en andere ‘minkundige
burgers’ ervoor te behoeden op dit kritieke moment een verkeerde keuze te maken. 56
‘Volgt […] niet blindelings na het voorbeeld van hun, die gij niet kent, of met wier oogmerken
gij onbekend zijt, maar maakt gebruik van de vrijheid, die gij hebt, om zelf te oordeelen, zelf uwe
stem uit te brengen’, was een week voor het referendum het nogal atypische advies van de
Amsterdamse Sociëteit Tot Nut van ’t Vaderland.57 Met al het mediageweld voor en tegen zou
bijna worden vergeten dat de stemgerechtigde burgers ook konden afgaan op hun eigen oordeel,
gevormd op basis van de inhoud van het Ontwerp en de debatten die eraan vooraf waren gegaan.
Tussen 13 en 28 juli werd het Ontwerp in gedeelten afgedrukt in het Dagverhaal. 58 Daarnaast
werden er door de Landsdrukkerij zeker 25.000 exemplaren van gedrukt. Naast de exemplaren
bestemd voor de commerciële verkoop werden drie exemplaren per grondvergadering
opgestuurd naar de lokale besturen, die het Ontwerp enige dagen voor het referendum ter inzage
dienden te leggen op openbare plaatsen. Ook was er een uitgave in plano, lange vellen die door
de lokale besturen als affiches moesten worden aangeplakt. 59
Het was duidelijk dat de voorstanders zich in het defensief hadden laten dringen door hun
energie vooral te steken in het ontmaskeren van degenen die het Ontwerp bekritiseerden. Hun
tegenstanders speelden weliswaar hetzelfde spelletje, maar wisten dit te koppelen aan het
overbrengen van een duidelijke inhoudelijke boodschap. Ook hadden de voorstanders te lijden
onder de heterogeniteit van hun eigen kamp. Federalistische Moderaten, gematigd
eenheidsgezinde Moderaten en eenheidsgezinde en federalistische partijloze burgers zagen allen
hun eigen minpunten in het Ontwerp en konden het niet laten deze uit te venten; al deze
minpunten samengenomen bleef er van hun positieve adviezen weinig meer over.
Hoewel de ongunstige voortekenen hen zeker niet waren ontgaan, bleven zelfs de best
ingevoerde voorstanders tot aan het moment van de uitslag de hoop koesteren dat het
referendum gunstig voor hen zou uitpakken. Zo ook de machiavellistisch opererende Johan
Valckenaer. Na zijn vertrek naar Spanje bleef de voormalige Republikeinse voorman de
vertrouweling van Vreede en Van Langen, en liet hij zich op de hoogte houden door zijn jonge
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pupillen Hugo Gevers, die sinds de aanvang van de Nationale Vergadering geleidelijk aan steeds
meer afstand had genomen van het Republikeinse radicalisme, en Samuël Wiselius, die de
idealen van de Republikeinen deelde maar zich nooit volledig aan hen had gecommitteerd.
Tegelijkertijd bleef hij corresponderen met onafhankelijke voorstanders van het Ontwerp als
Hahn, Willem Lestevenon, en de invloedrijke secretaris van de Commissie voor Buitenlandse
Zaken Van Leyden, en zelfs met de Moderaat Rutger Jan Schimmelpenninck, met wie hij
eveneens vriendschappelijke contacten was blijven onderhouden.
Hoewel hij ver verwijderd was van het Bataafse strijdgewoel, waren er vermoedelijk weinigen
zo compleet geïnformeerd over de stand van zaken als Valckenaer. Zelf was hij in weerwil van de
felle campagne van zijn voormalige Republikeinse partijgenoten gaan geloven dat het in het
landsbelang was dat het Ontwerp werd aangenomen, hoezeer hij ook van mening was dat de deur
naar de terugkeer van de aristocratie en de stadhouder ermee werd opengezet. Op 17 augustus
1797, toen het referendum inmiddels ruimschoots achter de rug was maar hij de uitslag nog niet
kende, voorspelde hij in een brief aan Van Leyden nog dat in Holland en Friesland de
meerderheid tegen zou stemmen, terwijl zij in de overige gewesten voor zou zijn. Wat dit voor
totaaluitslag zou geven schreef hij niet te kunnen berekenen. 60
Op dat moment was het doek in de Bataafse Republiek al gevallen. ‘Une grande majorité a
rejetté’, schreef Van Leyden op dezelfde dag aan Valckenaer. 61 De voorlopige uitslagen van de
verschillenden gewesten druppelden slechts langzaam in Den Haag binnen. 62 De laatste uitslag,
die uit Zeeland, zou pas op 29 augustus volgen. Met iedere nieuwe uitslag werd het echter
duidelijker dat de problematische discussie over een provinciale dan wel een landelijke telling
van de stemmen niet meer gevoerd hoefde te worden, omdat het Ontwerp van Constitutie in ieder
afzonderlijk gewest met een ruime meerderheid was verworpen. De voorlopige uitkomst van het
referendum werd op 30 augustus 1797 in de Nationale Vergadering bekendgemaakt. Een
officiële uitslag zou op 13 september volgen. Van de 136.716 Bataafse mannen die naar de
stembus waren gegaan hadden er 108.761 (79,6%) tegen het Ontwerp gestemd, tegen 27.955
(20,4%) voorstemmen. 63 ‘In Den Haag’, spotte een triomfantelijke pamflettist, ‘zal met eene
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algemeene plegtigheid ten vreugde van het Bataafsche volk, en ten smerten en grievend
leedwezen van all slijm- en ja-broers, begraven worden het monstreuse Ontwerp van Constitutie’. 64
In de weken na de uitslag werd volop gespeculeerd over de redenen voor de verwerping,
waarvan de massaliteit vriend en vijand had verrast. Zoals mocht worden verwacht was de uitleg
van de uitslag nauwelijks minder gepolitiseerd dan de campagne die aan het referendum vooraf
was gegaan. Volgens het weekblad De Democraten bestonden de tegenstemmers voor een zeer
groot deel uit ‘warme vrienden des vaderlands’, die hadden geoordeeld dat het Ontwerp in veel
opzichten strijdig was geweest met ‘alle gezonde beginselen’ van de vertegenwoordigende
democratie. Het feit dat de grondwet pas na vijf jaar zou kunnen worden veranderd en het
positieve stemadvies van de Franse gezant Noël hadden de kansen van het Ontwerp in de ogen
van De Democraten evenmin goed gedaan. 65
Zij geloofden bovendien dat er ook burgers waren geweest die met minder verheven motieven
tot een tegenstem waren gekomen. Zij die belang hadden bij de voortduring van de staat van
revolutie omdat er dan meer uitzicht was op een orangistische contrarevolutie, zij die vonden dat
hun kerkgenootschap in het Ontwerp onvoldoende was gekoesterd, zij die het niet hadden
kunnen verkroppen dat het federatieve stelsel grotendeels zou worden ontmanteld, en zij die
boos waren omdat was besloten tot de afschaffing van de gilden, verdienden volgens het
weekblad niet de dankbaarheid van het nageslacht. 66
Heraclyt en Democryt keken heel anders tegen het gebeurde aan. Volgens het Moderate
weekblad was het Nederlandse volk het slachtoffer geworden ‘een zeer klein aantal oppervolksbedriegers’, die voor iedere bevolkingsgroep misleiding op maat hadden geboden. Tegen
orangisten hadden deze revolutionairen gezegd dat zij hun prins van Oranje nooit zouden
terugkrijgen wanneer ze het Ontwerp niet zouden verwerpen, en tegen de Bataven dat zij in dat
geval zouden verworden tot slaven van de ‘vijf stadhouders’ in de Staatsraad. Bij de ‘vroomen en
fijnen’ aan protestants-christelijke zijde hadden zij erop gehamerd dat de godsdienst in het
Ontwerp niet voldoende gewaarborgd was, en bij de katholieken dat de eerstkomende jaren nog
altijd alleen de gereformeerde voorgangers van staatswege zouden worden bezoldigd. De
inwoners van de federalistische provincies hadden zij eraan herinnerd dat in het Ontwerp was
besloten tot een samenvoeging van de gewestelijke schulden, en de inwoners van het
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eenheidsgezinde Holland en Utrecht dat het principe van de eenheid in het grondwetsontwerp
niet ‘gaaf en ongelimiteerd’ was doorgevoerd. 67
Het is niet eenvoudig aan te geven welke motieven werkelijk de doorslag hebben gegeven bij
de verwerping, zoals dat overigens bij modern electoraal onderzoek evenmin het geval is. 68 Daar
historici zich in het verleden hebben beperkt tot korte besprekingen, wacht de uitslag van het
plebisciet van augustus 1797 nog altijd op een gedegen analyse, net als trouwens het tweede
referendum dat volgde in april 1798. 69 Dit boek is hiervoor niet de plaats, maar belangrijk, tot
op heden ongepubliceerd gebleven vooronderzoek geeft het vertrouwen dat een dergelijke
analyse binnen bereik ligt. 70
Van groter belang voor deze studie is de constatering dat de per 1 september aantredende
tweede Nationale Vergadering in elk geval alleen maar kon gissen naar de oorzaken van de
massale verwerping. Een maand later zou een van haar leden voorstellen de Bataafse burgers op
te roepen de precieze aard van hun bezwaren aan de constitutiecommissie door te geven, opdat
deze commissie beter beslagen ten ijs zou komen dan haar voorganger. 71 In reactie op dit
voorstel ontkende de vergadering niet dat zij omtrent de motieven in het duister tastte, maar
verwierp ze het voorstel niettemin, omdat ze meende dat het slechts tot verdeeldheid binnen de
commissie en meer vertraging zou leiden. 72
Dit besluit laat goed zien dat de tweede Nationale Vergadering niet al te hooggestemde
verwachtingen koesterde over de kans dat zij in het uitvoeren van haar belangrijkste taak
succesvoller zou zijn dan haar voorganger. Al snel was gebleken dat de verdeeldheid allerminst
was verdwenen. Waar de Republikeinen hun stellingen in de campagne over het Ontwerp van
Constitutie nooit hadden verlaten, bleken de federalistische Moderaten ze na hun aanvankelijke
berusting in een overwegend unitarische grondwet nu weer te hebben betrokken.
Eenheidsgezinde Moderaten en onafhankelijke parlementsleden hadden met de verwerping van
wat toch vooral hun Ontwerp was geweest de pijnlijkste nederlaag geleden, maar slechts een
aantal van hen hadden hieruit de conclusie getrokken dat het tijd was een andere politieke koers
67
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te varen. Net als voor de ervaren leden van de vergadering was het ook voor alle nieuw verkozen
volksvertegenwoordigers niet moeilijk te doorzien dat het door het Reglement voorgeschreven
wordingsproces van een tweede grondwetsontwerp niet minder moeizaam zou verlopen dan dat
van het Ontwerp, en dat er geen enkele garantie bestond dat de Bataafse bevolking er ditmaal een
gunstiger oordeel over zou vellen.

De tweede Nationale Vergadering
‘Ik werd den 8ste Augustus 1797 bij het district de Veencolonie te Veendam […] tot representant
van het volk van Nederland tot de tweede Nationale Vergadering verkooren. Zeer was mij dit
tegen de borst, eensdeels, omdat ik daardoor mijn stille wooning, mijn kinderen en kindskind
moest verlaten, in mijn hooge ouderdom (73 jaren) een andere en woelige levenswijze aannemen,
doch wel allermeest, omdat ik de zaken des lands zeer duister en zorgelijk inzag. Het eerste
Ontwerp van Staatsregeling was door de meerderheid van het Bataafsche volk afgekeurd, een
ander moest ontworpen worden; hoe zou dit kunnen geschieden onder zoo veele gevoelens en
verdeeldheden!’ 73

Op 1 september 1797 nam Pieter Toens als oudste lid zitting in de tweede Nationale
Vergadering. Zijn sentimenten werden breed gedeeld, zowel door leden die net als Toens hun
debuut maakten als door leden die al een termijn achter de rug hadden. ‘Ik heb altijd een
verbaasd opzien teegen de gewichtigen post van volks-vertegenwoordiger gevoeld’, schreef
Frederik Rant, een andere nieuwkomer, aan zijn meer ervaren vriend Coert van Beyma. 74
‘Gelukkig is hij die erbuiten is’, beklaagde de herkozen Stefan van Langen zijn lot in een brief
aan Johan Valckenaer. 75 ‘Ik was hier in Den Haag mooij vrij gedobbelt, doch te Dordregt ben ik
zoo gelukkig niet geweest’, was het laconiekere commentaar van Hugo Gevers. 76
Nieuwkomers als Toens en Rant konden zich troosten met de gedachte dat hun verblijf in
Den Haag mogelijk niet van al te lange duur zou zijn wanneer zij zich gedeisd zouden houden
tijdens de zittingen van de vergadering. Gevers en Van Langen, die zich bevonden onder de 78
voormalige leden en plaatsvervangers van de eerste Nationale Vergadering (52%), moesten hun
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herverkiezing vooral zichzelf aanrekenen. 77 Zij behoorden beiden tot de 42 gewone leden (een
derde deel) die in de eerste Nationale Vergadering gemiddeld het vaakst en het langst hadden
gesproken; van deze 42 waren er 37 (88%) herkozen. 78 Van de 42 gewone parlementsleden die
tijdens de eerste Nationale Vergadering het minst hadden gesproken kregen er niet meer dan 17
(40%) het verzoek in hun backbenches terug te keren.
De cijfers geven aan dat de kiesmannen in veel districtsvergaderingen de verrichtingen van de
leden van de eerste vergadering nauwgezet hadden gevolgd, en dat zij er prijs op stelden te
worden vertegenwoordigd door een parlementslid dat zichtbaar was in het parlementaire debat.
Dit beeld wordt nog versterkt wanneer wordt nagegaan welke van de zittende leden in meer dan
één district waren herkozen. De maar ternauwernood naar de eerste vergadering afgevaardigde
Vreede spande ditmaal de kroon met verkiezingen in onder meer Geertruidenberg, Bergen op
Zoom, Tilburg, Amsterdam en Den Haag. 79
De herverkiezing van vrijwel alle hoofdrolspelers uit de eerste vergadering betekende niet dat
zij ook allen weer acte de présence zouden geven in de voormalige stadhouderlijke balzaal op het
Binnenhof, zo bleek tijdens de zitting waarin de wisseling van de wacht plaatsvond. Om te
voorkomen dat het land in de nacht van 31 augustus op 1 september zonder nationale
vertegenwoordiging zou komen te zitten, waren de burgers die in de tweede Nationale
Vergadering waren verkozen in het Nationaal Hotel ontboden, voor zover zij daar al niet
aanwezig waren. Alle beoogde nieuwe parlementsleden hadden zich op verzoek van voorzitter
Pieter van de Kasteele naar de naast de vergaderzaal gelegen antichambre begeven om er hun
plaatsnummer te trekken. Zij waren vervolgens naar de vergaderzaal geroepen om onder het
toezien van de afzwaaiende leden de verklaring af te leggen. Dit ritueel werd door de nieuw
verkozen burgers Ledeboer en De Ram aangegrepen om zich aan het ambt te onttrekken wegens
‘een gemoedelijk bezwaar’. 80 De verklaring werd evenmin afgelegd door de in de tweede
Nationale Vergadering herkozen Daniël de Leeuw, die stelde dat zijn omstandigheden niet
toelieten gestand te doen aan de belofte ‘alles te zullen doen, wat een goed en getrouw
representant des volks schuldig is, en behoord te doen’. 81
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De grootste schok volgde evenwel toen het de beurt was aan Rutger Jan Schimmelpenninck, die
bewust dit symbolische moment had uitgekozen voor een zorgvuldig voorbereide toespraak waarin
hij verklaarde niet wederom zitting te kunnen nemen. 82 Vanaf de eerste dagen van de Bataafse
Revolutie stelde de Amsterdamse advocaat bereidwillig alle posten te hebben bekleed waartoe hij
door het volk was aangewezen, en op die manier aan de wil van het volk te hebben gehoorzaamd.
Als belangrijkste reden om nu wel te weigeren voerde hij aan zich niet langer te kunnen verenigen
met het Reglement. Schimmelpenninck voegde hier aan toe ervan overtuigd te zijn geraakt dat zijn
politieke denkwijze zozeer verschilde met de meerderheid van de landgenoten die hij
vertegenwoordigde, dat hij niet langer wilde meewerken aan een grondwet die gedoemd was ofwel
aan hemzelf, ofwel aan de natie te mishagen. 83
Het is onwaarschijnlijk dat onvrede met het Reglement voor Schimmelpenninck het ware motief
was om te weigeren. In de eerste Nationale Vergadering had hij zich juist persoonlijk ingespannen
om het Reglement te verdedigen tegen de aanvallen van de Republikeinse partij. Na de verwerping
van het Ontwerp leek hij nu een draai te maken door zich opeens met de Republikeinen voor te
doen als een tegenstander van het Reglement, maar tegelijkertijd bleef hij benadrukken in denkwijze
te verschillen met het deel van de natie dat het Ontwerp van Constitutie na aansporingen van
diezelfde Republikeinen massaal had verworpen.
De werkelijke reden om voor het ambt van volksvertegenwoordiger te bedanken was
Schimmelpenninck ingegeven door zijn politieke instinct: hij was ervan overtuigd dat zijn
landgenoten gauw uitgekeken zouden raken op de Republikeinen wanneer deze als machthebbers
hun ware gezicht zouden hebben kunnen tonen. Hij had in de tweede Nationale Vergadering
daarom plaatsgemaakt voor zijn politieke tegenstanders in de hoop dat zij een meerderheid zouden
krijgen, opdat ze des te eerder weer van het politieke toneel zouden zijn verdwenen. 84 Door te
breken met zijn eerdere positie en zich nu publiekelijk uit te spreken tégen het Reglement dacht hij
de Republikeinen bovendien een krachtig argument in handen te geven dat dit proces verder moest
versnellen: als zelfs Schimmelpenninck het Reglement in de ban deed, konden zijn tegenstanders nu
roepen, bestond er voor twijfelaars geen enkel beletsel meer om zich bij hen aan te sluiten en met
een besluit tot vernietiging van het Reglement gezamenlijk een revolutionaire doorbraak te
forceren. 85
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Schimmelpenninck kreeg slechts gedeeltelijk zijn zin. Zijn weigering maakte veel indruk en zal er
zeker toe hebben bijgedragen dat nog eens 21 verkozenen besloten hun voornemen geen zitting te
nemen door te zetten. 86 Onder hen bevonden zich toonaangevende Moderaten uit de eerste
vergadering, zoals Abraham Verster en, helaas voor de historicus, de dagboekschrijver Willem
Teding van Berkhout. Tot de weigeraars behoorde ook de gezaghebbende Cornelis de Rhoer, die
weliswaar nooit lid was geworden van de Moderate sociëteit, maar de ideeën van de Republikeinen
vanuit zijn onafhankelijke positie in de eerste vergadering niet met minder zèle had bestreden. 87
Waar hij zich er eerder al met tegenzin toe had laten overhalen zitting te nemen, keerde De Rhoer
nu terug naar zijn betrekking als hoogleraar, onder verklaring dat een Nationale Vergadering hem
niet geschikt leek voor het maken van een grondwet. 88 De tweede Nationale Vergadering zag
evenmin de terugkeer van de nergens herkozen Moderaten Johan Huber en Nicolaas van Staphorst,
die het niet in dank was afgenomen dat zij hun lot hadden verbonden aan het verworpen Ontwerp
van Constitutie.
Hier stond tegenover dat de tweede Nationale Vergadering onder haar nieuwe leden een aantal
burgers verwelkomde die op het moment van hun verkiezing al lid waren van de Haagse
Gemenebestgezinde Sociëteit. 89 Jacob Scheltema, Reinder van Kleffens en Petrus Brouwer waren
Friezen uit de kliek rondom Dibbetz, Huber en Eduard van Beyma; 90 Cornelis van der Hoop was
een Amsterdamse oud-regent die zijn jaren van ballingschap had doorgebracht in het gezelschap van
Jan Bernd Bicker; 91 Caspar Bijleveld was een eenheidsgezinde Moderaat die we eerder leerden
kennen als secretaris van de eerste Nationale Vergadering, een functie die hij niet altijd tot ieders
genoegen had uitgeoefend. 92
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De kern van de Republikeinse partij was intact gebleven – alle Apostelen waren in de banken
teruggekeerd – en telde bovendien enkele belangrijke versterkingen. Eind augustus had de
Amsterdamse Sociëteit voor Een- en Ondeelbaarheid afscheid moeten nemen van haar
vooraanstaande leden Jan Konijnenburg en Willem Ockerse, de hoofdverantwoordelijken voor
respectievelijk De Republikein en De Democraten, die beiden in Den Haag waren ontboden voor het
lidmaatschap van de Nationale Vergadering. 93
Vooral van de ambitieuze Ockerse werd door de Republikeinse achterban het nodige verwacht.
Zelf stelde de voormalige dominee als lid van ‘een kleine leerschool te Amsterdam’ te hebben
geleerd ‘in opene vergaderingen […] eene politieke koelzinnigheid aan te nemen’; dit was een staaltje
zelfkennis dat door anderen werd bevestigd. 94 Het was daarom met gemengde gevoelens dat de in
Amsterdam achtergebleven Samuël Wiselius in de loop van september aan Valckenaer meedeelde
dat Ockerse wegens Holland was verkozen in de tweede constitutiecommissie; weliswaar zou hij
daar ongetwijfeld veel goeds kunnen uitrichten, maar Wiselius had Ockerse tijdens de plenaire
zittingen graag de degens zien kruisen met de welbespraakte Moderaat Jacob Kantelaar, die in de
tweede Vergadering eveneens was teruggekeerd. 95
Het afscheid van Konijnenburg en Ockerse werd enkele dagen later gevolgd door dat van
Herman Bromet. 96 Deze koopman was tevens de voorzitter van het door hemzelf opgerichte Joodse
genootschap Felix Libertate, dat met een rekest aan de eerste vergadering het debat in gang had
gezet dat op 2 september 1796 had geresulteerd in het besluit tot volledige gelijkberechtiging van de
Joden. 97 Tot volksvertegenwoordiger verkozen mocht de 72-jarige Bromet hiervan nu zelf het
genoegen gaan smaken. Bromet deelde deze eer met de secretaris van Felix Libertate, Hartog
Lemon, die als voorzitter van de Sociëteit voor Een- en Ondeelbaarheid nog de afscheidsredes van
Konijnenburg en Ockerse had beantwoord, maar daarna te horen kreeg dat hij zelf eveneens was
verkozen. 98
In Amsterdam waren de hekken meer dan waar ook verhangen, maar wegens districten elders in
het land verschenen eveneens parlementsleden die zich bij de Republikeinen aansloten, terwijl hun
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voorgangers dit niet hadden gedaan. 99 In plaats van de bedaarde koopman Paulus Hartog, een
onafhankelijk parlementslid dat zijn herverkiezing in het vierde district van Rotterdam had
geweigerd, verscheen zijn veel fellere collega Cornelis van der Hoeven. Het eerste district van Den
Haag, dat eerst was vertegenwoordigd door Pieter Paulus en na diens dood door de ditmaal in
Dordrecht verkozen Hugo Gevers, liet nu zijn keuze vallen op Lambert Nolst, eveneens een
overtuigd Republikein. In Enkhuizen had de onafhankelijke unitaris Bernard Blok, die zich in de
eerste vergadering nochtans behoorlijk had geprofileerd, verrassend plaatsgemaakt voor de
katholieke priester Johan Fronhoff, terwijl de tamelijk kleurloze backbencher Tjeerd Halbes in het
Friese Balk zijn plaats had moeten afstaan aan de aanzienlijk kleurrijkere oud-militair Arent de
Bère. 100
De nieuwe verhoudingen binnen de vergadering werden door Valckenaers correspondenten aan
de zijlijn verschillend beoordeeld. Volgens Jan Smissaert, die tot zijn grote opluchting zelf niet was
herkozen, was de situatie weinig verbeterd: weliswaar hadden ‘de Republikeinen […] enige goede
koppen gewonnen’, maar was ‘de andere partij ook enige slimme knapen’ rijker. 101 Frédéric van
Leyden vreesde wederom langdurige debatten, maar zag daarin geen aanleiding om wanhopen. De
nieuwe vergadering leek hem over het algemeen ‘bien composée’. Wanneer de voorstanders van het
federalisme niet zouden terugkomen op de concessies die zij gedaan hadden door zich achter het
overwegend unitarische Ontwerp van Constitutie te scharen – een hoop die al snel ijdel zou blijken –
geloofde hij dat de tweede Nationale Vergadering wel eens met een veel beter grondwetsontwerp
voor de dag zou kunnen komen. 102
In de ogen van de pessimistischer Wiselius zag het er ‘in deze Nationale Vergadering alweder
evenzoo uit als in de vorige’. Op basis van de eerste twee zittingsweken constateerde hij vooral een
gebrek aan eendracht onder de aanhangers van de Republikeinse partij: ‘De heeren Republicainen
[…] zitten elkander elk oogenblik in de veeren.’ 103 Wiselius doelde op het rommelige debat dat was
gevoerd naar aanleiding van een voorstel dat Johan van Lokhorst op 6 september had ingediend.
Van Lokhorst, in een vorig leven dominee te Geervliet, was in de eerste vergadering zijn eigen weg
gegaan maar zat ideologisch meestal op één lijn met de Republikeinen. Hij had nu initiatief
getoond door opnieuw voor te stellen een aanpassing van het Reglement aan het volk voor te leggen.
Hij deed dit onder verwijzing naar de burgers die het Reglement hadden aangevoerd als reden
waarom zij geen zitting konden nemen, en volgde daarmee het scenario dat door
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Schimmelpenninck was uitgetekend. Van Lokhorst spitste zijn voorstel toe op de door het Reglement
voorgeschreven samenstelling van de constitutiecommissie. De reglementaire commissie die moest
bestaan uit 21 door de verschillende gewestelijke afvaardigingen benoemde leden was niet de te
bewandelen weg. Hij wilde daarom een commissie die een werkzamere formule zou bedenken. 104
Nog tijdens dezelfde zitting werd de vergadering verrast door een tegenvoorstel van Jan van
Hooff, die verklaarde het voorstel van Van Lokhorst niet verstrekkend genoeg te vinden. Van Hooff
zei te willen dat de in te stellen commissie zich niet zou beperken tot het artikel over de
samenstelling van de constitutiecommissie, maar dat zij het héle Reglement op de schop zou nemen.
Nooit bang om te chargeren stelde hij dat de macht waarmee de vergadering door het Reglement was
bekleed in de huidige situatie nauwelijks verder reikte dan de vergaderzaal. Als ‘dit de intentie van
het volk is geweest’, konden zij net zo goed hun ‘uitgeschilderde pourtraiten hier op […] hangen, en
de 10 guldens daags voor de natie […] oeconomiseeren’. 105
Van Lokhorst probeerde hierop zijn voorstel terug te nemen, wat hem niet werd toegestaan
omdat, zoals Jacob Hahn stelde, een eenmaal gedaan voorstel tot de vergadering behoorde. 106 In de
lange uitwisseling van standpunten die volgde verzetten de Moderaten zich zoals gebruikelijk tegen
iedere wijziging van het Reglement. De Republikeinen vonden als altijd dat het Reglement moest
worden gewijzigd, maar hadden weinig behoefte zonder meer in te stemmen met een voorstel dat
was ingediend door Van Hooff, die aan Republikeinse zijde veel kwaad bloed had gezet door zich te
verbinden aan het Ontwerp van Constitutie.
Het debat was nog onbeslist toen tijdens de zitting van 15 september werd medegedeeld dat de
provinciale afvaardigingen in de vergadering waren overgegaan tot het benoemen van de leden van
de constitutiecommissie, een benoeming die krachtens het nog altijd geldende Reglement uiterlijk
twee weken na de eerste zitting moest plaatsvinden. 107 Het voorstel van Van Lokhorst was hiermee
van de baan.108 Voor het tweede voorstel vormde de benoeming van de constitutiecommissie geen
beletsel, maar toen Van Hooff dit op schrift had gesteld bleek het opeens niet meer te gaan over de
verandering van het Reglement gedurende de zittingstermijn van de tweede Nationale Vergadering,
maar had het, maakte Vreede zijn collega’s opmerkzaam, alleen nog maar betrekking op een
eventuele derde vergadering. 109 Het voorstel werd commissoriaal gemaakt en het Republikeinse
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wantrouwen jegens de dikwijls ondoorgrondelijke Van Hooff was verder toegenomen. 110 Het
Reglement behield vooralsnog zijn status als ‘intermediaire constitutie’. 111
De uitslag van de verkiezing voor de constitutiecommissie liet intussen zien dat de machtsbalans
in de tweede vergadering aanzienlijk meer in de richting van de Republikeinen was uitgeslagen dan
in de eerste; van de 21 nieuwe leden in de constitutiecommissie behoorde een achttal – Gerard
Beljaart, Johan Fokker, Johan Fronhoff, Jan Konijnenburg, Lambert Nolst, Willem Ockerse, Petrus
Pertat en Petrus van Zonsbeek – tot de bezoekers van de Republikeinse sociëteit, terwijl drie andere
verkozenen – Gerard Visscher, Petrus Guljé en Bernard Hoffman – in de eerste vergadering hadden
getoond het in ieder geval op belangrijke punten met de Republikeinen eens te zijn. 112
Hier kwam nog bij dat tijdens de zitting van 2 oktober de keuze voor een nieuwe voorzitter na
twee stemrondes was gevallen op Joachim Nuhout van der Veen, die niet tot de kern van de
Republikeinse partij behoorde maar daar zeker dicht tegenaan zat. 113 Uit zijn verkiezing bleek dat de
strategie van de presidentmakers was uitgewerkt en dat het gewilde voorzitterschap van de
vergadering voor de Republikeinen een haalbare kaart was geworden. In het restant van 1797
volgde de verkiezing van Pieter Vreede en Stefan van Langen, waarmee het taboe op Republikeinse
voorzitters geheel was doorbroken. 114
De grote nederlaag die was geleden in de strijd om het verworpen Ontwerp van Constitutie had
onder de leden van de Moderate partij een demoraliserend effect gehad, dat door de recente
gebeurtenissen in de tweede vergadering nog werd versterkt. Moderate parlementsleden als
Kantelaar, Van Marle, De Mist en Queysen bleven zich in de vergadering onverstoorbaar verzetten
tegen iedere aanval op het Reglement, maar af te lezen aan de dalende opkomst in de
Gemenebestgezinde Burgersociëteiten in Den Haag en elders was hun aanhang tanende, een
ontwikkeling die kon rekenen op het nodige leedvermaak in met de Republikeinen
sympathiserende bladen als De weerlicht en De politieke blixem. 115
Een tegenovergestelde tendens tekent zich bij de Republikeinen. Hun besloten bijeenkomsten,
die ten tijde van de eerste vergadering onregelmatig hadden plaatsgevonden en slechts waren
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bezocht door een klein groepje parlementsleden, waren verplaatst naar de Beurs van Amsterdam,
een pand aan het Buitenhof, en konden daar al spoedig rekenen op de aanwezigheid van tussen de
vijftig en zestig leden van de Nationale Vergadering. 116 ‘Wij kwamen nu ’s avonds meer gezet bij
elkander, werkten eenpaariger, overwogen onderling onze te doene voorstellen en advisen’, zou
Bernard Bosch later op deze fase terugkijken. 117 Ook Van Langen erkende dat de Republikeinen in
de herfst van 1797 ‘meer en meer de handen ineen begonnen te slaan’, en dat hun partij
‘kragtdadiger tegenstand begon te bieden aan de partij die sedert het begin van de omwenteling de
toon gegeven had’. 118
De eerste blijk van deze hechtere samenwerking manifesteerde zich halverwege oktober. Op
vrijdag 13 oktober bereikte de vergadering een onheilstijding. Bij Kamperduin had de Bataafse vloot
het grootste verlies geleden sinds de Nationale Vergadering in het voorjaar van 1796 formeel de
oorlog had verklaard aan Groot-Brittannië. 119 Er hadden plannen bestaan voor een gezamenlijke
Frans-Bataafse landing in Ierland, waarvoor een groot deel van de Bataafse krijgsmacht reeds
geruime tijd eerder in paraatheid was gebracht. Wegens de door geldgebrek veroorzaakte slechte
staat van hun vloot hadden de Fransen echter van het plan afgezien. De Bataafse vloot, die
bovendien werd ingesloten door de Engelsen, lag als gevolg daarvan langdurig werkloos voor
Texel. 120
Bij veel Bataven lag de vermeende stadhouderlijke onwil om ten tijde van de Vierde Engelse
Oorlog tegen de Engelsen ten strijde te trekken nog vers in het geheugen. Vooraanstaande Bataven,
onder wie niet in de laatste plaats generaal Herman Daendels, op dat moment de eerste man in het
Bataafse leger, waren van mening dat de Bataafse Republiek zichzelf met een succesvolle
vlootexpeditie in één klap op de militaire kaart van Europa kon zetten, en vonden dat de
invasieplannen desnoods zonder Franse steun moesten worden doorgezet. 121
Tijdens de zomer werden alternatieve scenario’s overwogen, zoals landingen in Engeland of
Schotland, waarna uiteindelijk werd gekozen voor uitzending naar West-Indië. Bij elk van deze
scenario’s werd ingecalculeerd dat eerst strijd zou moeten worden geleverd met de Engelse vloot; de
maritieme glorie die met een zege op de Engelsen kon worden behaald ging geleidelijk steeds meer
116

Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 595.
Bosch, ‘Leevens-schets’, 316.
118
Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 595.
119
Zie over deze oorlogsverklaring: Kubben, Regeneration and hegemony, 287-89.
120
Eerder al, in december 1796, was een Franse poging tot een landing in Ierland mislukt. Zie over het Ierse
invasieproject en de slag bij Kamperduin: C.N. Fehrmann, ‘Ierse dromen en de nederlaag bij Kamperduin’, Spiegel
Historiael 3 (1968) 672-80; idem, Onze vloot in de Franse tijd. De admiralen De Winter en VerHuell (Den Haag 1969)
27-50; Marianne Elliott, Wolfe Tone. Prophet of Irish independence (New Haven etc. 1989) 300-62; N.C.F. van Sas,
‘Caesar, Brutus, Cincinnatus. Daendels als redder van Nederland, 1797-1799’, in: idem, Metamorfose, 315-328,
aldaar 317-19.
121
Van Sas, ‘Caesar, Brutus, Cincinattus’, 317-18.
117

315

gelden als het eigenlijke hoofddoel van de hele operatie. In september kreeg de opperbevelhebber
ter zee Jan Willem de Winter, die persoonlijk weinig vertrouwen had in de goede afloop van de
onderneming, bevel bij gunstige wind uit te varen en de Engelsen te ‘bevechten en vernielen’. 122 De
twee vloten troffen elkaar op 11 oktober, en de Engelsen, die zich niet lieten verrassen, brachten de
Bataafse vloot zware verliezen toe.
Het bevel tot het uitvaren van de vloot was gegeven door de Commissie voor Buitenlandse
Zaken, die in de provisionele situatie verantwoordelijk was voor de coördinatie van de FransBataafse militaire samenwerking, en daarbij ook het oppergezag over de Bataafse zeemacht was
gelaten. Zoals eerder reeds aan de orde kwam gold voor deze permanente commissie een afwijkende
benoemingprocedure: kandidaat-leden werden genomineerd door de leden van de in de eerste
Nationale Vergadering door Moderaten gedomineerde constitutiecommissie. Iedere maand werd
één lid uitgeloot, dat echter direct kon worden herkozen. Deze procedure, die aan het begin van de
eerste Nationale Vergadering was voorgesteld door de Commissie ter vervaardiging van een
Reglement van orde onder leiding van Jan Bernd Bicker, had ertoe geleid dat de Commissie voor
Buitenlandse Zaken steeds een sterk Moderate signatuur had behouden. Toen de tweede Nationale
Vergadering na haar aantreden een geheel nieuwe commissie moest benoemen had zij de oude
procedure verruild voor een verkiezing bij volstrekte meerderheid door de leden van de vergadering.
Bij de verkiezing was echter gebleken dat de nieuwe vergadering ervaring in deze belangrijke
commissie zwaar had laten meewegen, waardoor de op 26 september benoemde commissie met de
Moderaten Bicker, Jordens en Queysen en verder de onafhankelijke leden Hahn, De Beveren en
Gevers een vertrouwd karakter had. 123
Binnen de commissie had het initiatief tot het geven van het bevel niet gelegen bij de Moderate
leden maar bij Hahn, Gevers, en Nuhout van der Veen, die als voorzitter van de vergadering als
tijdelijk lid in de commissie zitting had. 124 De Republikeinen zagen in het betreurde bevel van de
Commissie voor Buitenlandse Zaken echter een uitgelezen mogelijkheid om de Moderaten in
diskrediet te brengen. 125 Terwijl het land nog in shock verkeerde, reageerden zij op 16 oktober met
een door 23 Republikeinen ondertekend pakket van maatregelen, waaronder de instelling van een
commissie die moest beramen hoe de vloot zo snel mogelijk weer hersteld kon worden, maar ook
een oproep aan de verantwoordelijke Commissie voor Buitenlandse Zaken om zich bij de
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vergadering te komen verantwoorden. 126 De eerstgenoemde maatregel werd op voorstel van de drie
dagen eerder tot voorzitter verkozen Hugo Gevers commissoriaal gemaakt, de tweede door dezelfde
voorzitter echter volkomen genegeerd. 127
Enkele dagen later sterkte een ander voorval de Republikeinen verder in de overtuiging dat zij
ook onder de nieuwe samenstelling voortdurend werden tegengewerkt. De commissie die was
ingesteld om te rapporteren over Van Hooffs voorstel over het Reglement had weliswaar de
eventualiteit dat nog tijdens de lopende zittingstermijn wijzigingen in het Reglement zouden worden
aangebracht weer op tafel gebracht, maar zij was tegelijkertijd van mening dat eerst een geheel
nieuw reglement voor een eventuele derde vergadering zou moeten worden ontworpen, waarna
altijd nog kon worden besloten delen van dit reglement van toepassing te verklaren op de huidige
vergadering. 128 De vergadering nam dit advies over en benoemde hiertoe een commissie. Zij ging
daarmee voorbij aan het Republikeinse bezwaar dat dit proces maanden zou gaan duren, waardoor,
in de woorden van De Lemon, ‘het geheele but’ van het voorstel verloren zou gaan.129
Het was onder dit gesternte dat in de Republikeinse sociëteit het plan werd geboren voor een
staatsgreep die ertoe moest leiden dat een louter uit loyale Republikeinen bestaande uitvoerende
macht tijdelijk verregaande bevoegdheden kreeg, en dat de Provinciale Besturen geheel
ondergeschikt werden gemaakt aan deze uitvoerende macht. Om dit te kunnen bewerkstelligen
zouden de mondigste tegenstanders van de Republikeinen uit de Nationale Vergadering moeten
worden verwijderd. Om de mogelijkheden tot een dergelijke coup te verkennen werd in de tweede
helft van oktober binnen de sociëteit een commissie gevormd, bestaande uit de parlementariërs
Vreede, Ockerse, Konijnenburg, Van Langen, Van der Hoeven, Nolet, Van Zonsbeek, Fokker en
Theodorus van Leeuwen. Deze commissie opereerde in samenspraak met het Amsterdamse
correspondentiebureau De Uitkijk. De uitkomst van hun gezamenlijke verkenningen was dat een
staatsgreep alleen kans van slagen zou hebben wanneer de Fransen hieraan hun medewerking
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verleenden. Dit zou pas mogelijk worden na het rappel van de Franse gezant François Noël en de
markies de Beurnonville, die aan het hoofd stond van het Franse leger op Bataafs grondgebied, daar
zij hun oren in Republikeinse ogen te veel hadden laten hangen naar de Moderaten. 130
Vanuit De Uitkijk werd hierop een geheime onderhandelingsmissie naar Parijs op touw gezet. In
ruil voor een bedrag van een miljoen gulden (gedeeltelijk te voldoen in haring en in respectievelijk
door Vreede en Nolet geleverde linnen en jenever), stemde de corrupte directeur Paul Barras ermee
in bij zijn medeleden te bemiddelen. Deze bemiddeling leidde ertoe dat het Directoire toezegde
Noël en Beurnonville te zullen vervangen en instemde met een staatsgreep, mits deze zonder
bloedvergieten zou plaatsvinden. 131 Toen de beloofde wisseling van de wacht evenwel op zich liet
wachten, werd van de zijde van de Republikeinse parlementsleden besloten de voorbereidingen
voor de staatsgreep voorlopig te staken. 132
In Den Haag waren de geruchten over het bestaan van een plan tot het organiseren van een
staatsgreep

inmiddels

doorgedrongen

tot

buiten

de

Republikeinse

kring.

Onder

de

verantwoordelijken hiervoor was in elk geval Jacob Blauw, de patriotse oud-pensionaris van Leiden
die sinds 1795 had gediend als gezant in Frankrijk en bij de revolutionaire zusterrepublieken
bezuiden de Italiaanse Alpen, maar op zijn eigen verzoek uit zijn laatste standplaats Turijn was
teruggeroepen. 133 Na een tussenstop in Parijs was Blauw eind november in Den Haag gearriveerd
om wegens het district Gouda zitting te nemen in de tweede Nationale Vergadering. 134
Als gewaardeerde patriot en persoonlijke vriend van onder meer Theodorus van Leeuwen en
Samuël Wiselius was hij al in Parijs gedeeltelijk ingewijd in de Republikeinse plannen, en na zijn
aankomst in Den Haag werd hij toegevoegd aan de stuurgroep die was belast met de
voorbereidingen voor de staatsgreep. 135 Blauw aanvaardde deze rol slechts onder kenbaarmaking
van zijn persoonlijke bezwaren tegen de voorgenomen coup. Al gauw stapte hij achter de rug van de
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Republikeinen om naar de Commissie voor Buitenlandse Zaken om opening van zaken te geven
over wat hem al in Parijs ter ore was gekomen. 136
Intussen was in de Nationale Vergadering op 14 november bij monde van Pieter van de Kasteele
rapport uitgebracht door de commissie die maatregelen moest bedenken om de gedecimeerde vloot
zo spoedig mogelijk weer in haar oude staat te herstellen. 137 Deze geheel uit unitarissen bestaande
commissie pleitte voor een eenmalige heffing van acht procent over het jaarinkomen van iedere
Bataafse ingezetene die meer verdiende dan driehonderd gulden. 138 Hoewel het strikt genomen ging
om een verplichte lening en niet om een belasting, een uitleg die er doorgaans overigens wel aan
werd gegeven, zou hiermee hoe dan ook voorbij worden gegaan aan het in het Reglement opgenomen
quotenstelsel, dat voorschreef dat heffingen net als in de oude Republiek moesten geschieden
volgens vooraf vastgestelde gewestelijke quoten. De commissie ging met dit voorstel tot een
verplichte algemene heffing zelfs verder dan de burgers van de Amsterdams Sociëteit voor Een- en
Ondeelbaarheid, die in rekesten hadden aangedrongen op een algemene bijdrage van alle
ingezetenen van de Republiek, ‘desnoods in weerwil der Provinciale Besturen’, maar het inzamelen
van deze bijdrage wel op basis van vrijwilligheid hadden willen laten plaatsvinden. 139
Het plenaire debat over het voorstel van de Commissie Van de Kasteele verliep niet zozeer langs
de lijnen van de partijen in de vergadering maar draaide uit op een klassieke krachtmeting tussen
unitarissen en federalisten. De laatsten beriepen zich daarbij op het Reglement en de
onrechtvaardigheid die een algemene heffing met zich meebracht voor de inwoners van gewesten
waar landbouw en grondbezit de belangrijkste inkomstenbronnen waren, omdat dezen er het
slachtoffer van zouden worden dat de kooplieden in de overige gewesten in het opgeven van hun
inkomsten veel gemakkelijker konden frauderen. Hun tegenstanders wezen op de nood van de
situatie en op de voortduring van het onrecht dat bij een heffing volgens het quotenstelsel de
inwoners van het gewest Holland zou worden aangedaan. 140 Het debat leek te eindigen met een
nipte overwinning voor de federalisten, die het voorstel tot de algemene heffing van acht procent
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met 44 tegen 42 stemmen van tafel kregen. 141 Dit was echter gerekend buiten Pieter Vreede. Als
voorzitter van de vergadering lukte het Vreede het besluit dat maatregelen moesten worden
gevonden om de vloot te herstellen opnieuw in handen te stellen van de Commissie Van de
Kasteele, waarvan hij zelf deel uitmaakte. 142
Een week later kon de vergadering haar oren nauwelijks geloven toen zij Van de Kasteele met
een iets andere argumentatie precies dezelfde algemene heffing van acht procent hoorde voorstellen.
Vreede, die nu weer optrad als gewoon lid van de vergadering, stond direct klaar om – met succes –
te eisen ‘dat men spoed maake’; het rapport behoefde volgens hem niet eerst onder de leden
verspreid te worden voordat het debat kon beginnen, daar het toch ‘dezelfde mesure […] onder een
verbeterde gedaante’ voorstelde. 143 Direct de volgende ochtend begon een merkwaardig debat
waarop de verbijsterde tegenstanders van het voorstel zich nauwelijks hadden kunnen voorbereiden.
De vergadering was daarbij voorbijgegaan aan de hevige protesten van Coert van Beyma, die er
schande van sprak dat zelfs het origineel van het te bespreken rapport de vorige avond geheel
onvindbaar was geweest. 144
De voorstanders lieten alle voorkomendheden varen in een ultieme poging het voorstel er
ditmaal wel door te krijgen. Van Manen wees op het bestaan van een brief van het Provinciaal
Bestuur van Holland, dat had gedreigd nooit met een belasting ‘bij wijze van quotisatie’ akkoord te
zullen gaan. 145 Konijnenburg stelde, in een een-tweetje met de kring waaruit hij zelf was
voortgekomen, dat de ‘publieke opinie’ zich reeds ten faveure van de algemene heffing had
‘geopenbaard’. 146 Ockerse bestond het zijn tegenstanders te verwijten dat zij in hun weerleggingen
van dit rapport geen enkel argument naar voren brachten dat ze niet ook al bij hun – nota bene
geslaagde! – pogingen tot verwerping van het vorige hadden genoemd. 147
Het was de som van overbekende argumenten en overtuigende drogredenen die de balans dit
keer uiteindelijk naar de andere kant deed doorslaan. Tijdens een rumoerige avondzitting op
zaterdag 2 december slaagde voorzitter Van Langen er in het debat tot een eind te brengen en de
hoofdelijke stemming over de algemene vlootheffing te doen plaatsvinden. Het voorstel werd nu
aangenomen met een ruime meerderheid van 58 tegen 36 stemmen. 148 Exact een jaar nadat in de
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eerste Nationale Vergadering het beginsel van eenheid en ondeelbaarheid was gedecreteerd, had de
tweede Nationale Vergadering nu voor het eerst gebroken met het Reglement.
De Republikeinen probeerden van het ontstane momentum gebruik te maken door de
publicatie van een ‘openlijke verklaaring onzer politieke denkwijze’ die inhoudelijk grote
overeenkomsten vertoonde met de aan het einde van de eerste vergadering door hen gepubliceerde
Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie. Dit manifest Aan de Bataafsche natie, gedateerd op 12
december, was ondertekend door 43 representant-leden van de Republikeinse sociëteit. 149 Het
document bevatte negen grondbeginselen, die neerkwamen op een vertegenwoordigende
democratie, de gelijkheid van alle burgers, een permanente invloed van het volk op zijn
vertegenwoordigers (waaronder het recht van burgers om petities in te dienen en het recht van de
grondvergaderingen om spontaan bijeen te komen), een eenheidsstaat op politiek en financieel
gebied (één vertegenwoordigende vergadering, samenvoeging van de schulden, een nieuw
belastingstelsel) en een uitvoerende macht die ‘onder behoorlijke verantwoordelijkheid gebragt’
werd.
De auteurs van het manifest nodigden iedereen uit zich met hen te verenigen, terwijl zij zelf
verklaarden – ‘wat er ook gebeure!’ – hun goedkeuring te geven ‘aan geene constitutie dan waarin
deze sentimenten gevonden worden en vaststaan’. 150 Intern hielden de Republikeinen de manier
waarop de vergadering zou reageren op hun manifest Aan de Bataafsche natie voor de ultieme
toetssteen in de beantwoording van de vraag of de door hen gewenste staatsinrichting misschien
toch nog op parlementaire wijze kon worden bereikt.
‘Het tijdstip, waarin wij thans zijn, is […] critiek’, schreef Jan Konijnenburg op 17 december aan
zijn vriend Boudewijn van Rees. Wanneer de parlementsleden op het midden van het
parlementaire spectrum ertoe zouden overgaan zich bij de 43 Republikeinen aan te sluiten, kon
waarschijnlijk de parlementaire weg bewandeld blijven worden. ‘Willen zij niet’, zinspeelde hij op
de staatsgreep, ‘dan hebben zij zeer zeker zichzelven, en waarschijnlijk ook het land bedorven.’
Konijnenburg drukte Van Rees op het hart vertrouwelijk om te gaan met de wetenschap dat de
reacties op het manifest cruciaal zouden zijn. Zelfs veel van de 43 ondertekenaars waren hiervan
volgens hem niet op de hoogte gesteld, omdat het document daarmee het karakter zou hebben
gekregen van een ‘onstaatkundig’ dreigement. 151
149
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Toen de Nationale Vergadering uit zichzelf niet geneigd bleek het manifest Aan de Bataafsche
natie aan de orde te stellen, werd zij hiertoe op 21 december aangezet door ‘tien eensluidende
requesten van ingezetenen van Amsterdam’, vermoedelijk opgesteld binnen de Sociëteit voor Eenen Ondeelbaarheid en vervolgens binnen verschillende sociëteiten ter tekening aan de leden
voorgelegd. 152 In deze rekesten werden de negen grondbeginselen uit het manifest letterlijk
herhaald, en alle parlementsleden werden opgeroepen deze te onderschrijven. 153
Uit de reacties die volgden op het voorlezen van een van deze rekesten bleek dat een groot deel
van de vergadering nog altijd niet van zins was zich op deze manier voor het blok te laten zetten. 154
Het meeste weerwerk kwam juist van de onafhankelijke leden die de Republikeinen hadden
gehoopt nog aan hun kant te kunnen krijgen. Jacob Hahn ging tekeer over ‘het zaayen van
wantrouwen, tweedracht, twist; het uitbraken van ongerijmden laster, het aanhoudend stoken van
kwaad, de onzalige poging om ons vaderland in zijne vier hoeken in brand te steken’. 155
Jan van Hooff kon zijn driften helemaal niet meer de baas en sprak direct tot de ondertekenaars
van het manifest, die volgens hem als minderheid van de vergadering het recht niet hadden gehad
zich tot de natie te richten; zij vormden volgens hem een factie die zich door het geld van de
volkssociëteiten liet ondersteunen, en die onwaardig was het volk te vertegenwoordigen en in de
vergadering zitting te hebben. Hij sommeerde zijn 43 collega’s op de door hen in manifest gedane
verklaring terug te komen, waarna de zitting geheel ontspoorde: Republikeinen stoven op van hun
banken en schreeuwden dat Van Hooff bewijzen moest leveren voor zijn beweringen, het publiek
mengde zich met handgeklap in het rumoer, de machteloze voorzitter Jacob Blauw bleef
onophoudelijk met hamerslagen tot kalmte manen, en de redacteuren van het Dagverhaal zouden
later wanhopig optekenen dat ‘het gedruis zoo groot was, dat het ons onmogelijk valt preciselijk op
te geven, wat sommige leden geduurende dit toneel uitriepen’. 156
Pas na een kwartier was de rust zodanig teruggekeerd dat voorzitter Blauw kon besluiten de
verdere bespreking van de rekesten tot de volgende dag uit te stellen, maar niet dan nadat Hahn,
die zoals wel vaker moeiteloos wisselde tussen de rol van aanjager van het debat en die van man
boven de partijen, had opgemerkt dat ‘zodanige opstuiving en geweldige beweging als wij daar
gezien hebben, ons in de ogen der natie en van geheel Europa met schande overlaadt’. 157 De angel
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bleek hiermee uit de discussie, maar de voor- en tegenstanders van het manifest bleven stelling
nemen, eerst op 22 december en opnieuw vanaf 2 januari, toen de onbeslist gebleven kwestie
wederom werd opgerakeld.
Onder de parlementsleden die zich tegen het manifest uitspraken waren niet alleen Moderaten
als Bicker, Van der Hoop en Scheltema, maar ook Van Manen en de Gelderse jurist Carel
Hultman, een nieuwkomer in de vergadering. Uiterst heftig was ook de kritiek van Coert van
Beyma, die eerder zelf nog had behoord tot de ondertekenaars van de Beoordeeling, maar nu niets
geschikter achtte om tot een burgeroorlog te leiden als ‘de verbintenis […] van drie en veertig onzer
medeleden’. In De politieke blixem kwam dit hem op het verwijt te staan de Judas onder de Twaalf
Apostelen te zijn, die naar verwachting binnen een maand helemaal tot ‘de partij van Bikker’ zou
zijn bekeerd. 158
Het verwijt dat door alle tegenstanders gedeeld werd was dat de ondertekenaars van het manifest
hun standpunt heilig hadden verklaard door te stellen dat zij slechts met een grondwet zouden
instemmen waarin alle negen door hen opgesomde grondbeginselen voorkwamen, waarmee ze
voorbijgingen aan de vrije beraadslagingen en de meerderheidsbesluitvorming in de nationale
volksvertegenwoordiging. 159 Jan Bernd Bicker vroeg zich hardop af of het manifest
‘niet zeer nabij komt aan de onfeilbaarheid; of die niet zo veel gezegd is, als dat zij zich verheeven
houden boven alle overtuiging […] dat zij het zo veel beter als alle andere weeten, dat niets in staat
is, om hun van hun systhema te doen veranderen […] De vraag is: moeten wij eene constitutie
krijgen door overtuiging of door overheersing? 160

Het was Bernard Bosch die Bicker namens de Republikeinen het krachtigst van repliek diende.
Bosch betuigde dat zijn hart altijd openstond voor overtuiging, voor meer verlichting. Wanneer aan
deze verlichting, voegde hij hier evenwel aan toe, niet het vermogen moest worden toegeschreven
het hart tot stellige keuzes te brengen, zou zij ‘de mensch in een gestadige twijffeling doen omdolen
en het schepticismus zal alom de overhand krijgen’. De ‘waare verlichting’ doet, aldus Bosch, ‘ons
het beste zien, brengt een overtuigingskracht mede en doet ons verkiezen of verwerpen’. 161
Bosch bracht in herinnering hoe hij reeds in 1793, in het hierboven besproken pamflet Aan het
volk van Nederland over de waare constitutie, had getoond de ‘waare principes eener goede
Republikeinsche constitutie’ te zijn toegedaan. Hij had vervolgens deze principes in de eerste
158
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Nationale Vergadering maandenlang bediscussieerd horen worden, waarbij dezelfde argumenten
‘tot verveelens toe’ waren herhaald. Hij had de nationale tijd verspild zien worden met deze
‘overbodige lichtverspreiding’, en had uiteindelijk een punt bereikt waarop hij niet langer wilde
wachten op ‘meerder licht’, omdat dit niet tot gevolg zou hebben dat de vergadering het ooit eens
zou worden: ‘de Foederalist, de Aristocraat en de Republikain – ieder verwacht licht, voor zijn
systeem dienstbaar’. 162
Het door hem ondertekende manifest had hij geoordeeld het enige overgebleven middel te zijn
dat kon strekken tot de ‘vereeniging van de verschillende partijen’: ‘Indien toch de Aristocraat en
Foederalist, tot zulk een declaratoir konden komen, dan waarlijk zoude de waare Republicain hem
de hand van broederschap toereiken.’ Wie zich afvroeg waarom hij niet vóóraf gekend was in het
plan om met een verklaring voor de dag te komen en waarom om zijn medewerking niet was
gevraagd, wilde hij in overweging geven dat sommigen van de 43 ondertekenaars, onder wie hij ook
zelf mocht worden gerekend, er weinig vertrouwen in hadden gehad dat diegenen die hen
gedurende de eerste Nationale Vergadering hadden behandeld als ‘geadmitteerde byloopers’ nu
bereid zouden zijn geweest tot onderlinge vereniging. 163
In de bijdrage van Bosch aan het debat over het manifest komt het Republikeinse denken in
gecondenseerde vorm samen. In theorie geloofden de Republikeinen in de kracht van het debat, in
het parlement als de arena waar dit debat zich behoorde af te spelen, en in de overtuiging als het
geschiktste middel om tot overeenstemming te komen. In de praktijk waren zij er dusdanig van
overtuigd dat de ideeën die zij uitdroegen het summum van verlicht denken vertegenwoordigden,
dat ze in het parlement alleen die leden voor legitieme gesprekspartners hielden die bereid waren
zich met hen in één partij te verenigen. Samen met de vanaf het begin van de omwenteling
gehuldigde opvatting dat in tijden van revolutie ‘energiek’ handelen vereist was en de wrok die zij
sinds de frustrerend verlopen eerste Nationale Vergadering koesterden jegens hun onbuigzame
politieke tegenstanders, was het deze overtuiging die de Republikeinen hun toevlucht had doen
zoeken in buitenparlementaire actie.
Het debat over het manifest Aan de Bataafsche natie duurde voort tot 4 januari, waarna het
uiteindelijk een stille dood stierf. Ook zonder besluit was het evenwel meer dan duidelijk geworden
dat het manifest niet kon rekenen op de comfortabele meerderheid die de Republikeinen ertoe had
kunnen bewegen toch de parlementaire weg te blijven bewandelen. Dit scenario was des te
onwaarschijnlijker geworden door een andere ontwikkeling waarmee de Nationale Vergadering
rond dezelfde tijd werd geconfronteerd. Vanaf medio december begonnen uit de gewesten
162
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berichten binnen te komen naar aanleiding van het besluit tot de algemene heffing van acht
procent. Friesland, Drenthe, Overijssel, Groningen, Utrecht en Brabant lieten weten dit besluit om
allerlei redenen niet te kunnen uitvoeren, Gelderland twijfelde vooralsnog en Zeeland verbond een
reeks voorwaarden aan de maatregel, terwijl alleen Holland verklaarde zo spoedig mogelijk aan het
besluit gehoor te zullen geven. 164 Bij de eerste de beste keer dat de vergadering bij meerderheid had
besloten te handelen in strijd met het Reglement, bleken acht van de negen gewesten de autoriteit
van de Nationale Vergadering zonder scrupules te trotseren. Wanneer zij deze weg wilde blijven
bewandelen, kon de volksvertegenwoordiging in Den Haag zich gaan opmaken voor een hopeloze
machtsstrijd met provinciale vergaderingen die zich het recht voorbehielden zelf te bepalen waar de
grenzen lagen van de nationaal uitgeoefende soevereiniteit.

De staatsgreep van 22 januari 1798
Op de voorlaatste dag van alweer het derde jaar van de Bataafse Vrijheid dat zonder grondwet zou
verstrijken, arriveerde eindelijk de nieuwe Franse gezant Charles-François Delacroix in Den Haag. 165
Ook de Franse bondgenoot vond dat de intermediaire fase waarin de Bataven verkeerden nu wel
lang genoeg had geduurd. Eerder die maand, op de dag dat de Bataven voor het eerst met het
Reglement besloten te breken, had Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Delacroix’ opvolger als
minister van Buitenlandse Zaken, zijn handtekening gezet onder de instructie van de nieuwe
gezant. 166 Delacroix moest er blijkens dit document voor zorgen dat de Bataafse Nationale
Vergadering zo spoedig mogelijk haar goedkeuring gaf aan een grondwetsontwerp. 167
Om dit te bereiken moest hij bij voorkeur de weg van de overtuiging kiezen, maar – en in dit
‘maar’ school meer dan waarin ook het einde van het Franse non-interventiebeleid – het was het
Directoire gebleken dat er binnen de Bataafse Nationale Vergadering obstructie werd gepleegd door
‘des hommes qui n’écoutent que leurs intérêts particuliers ou qui peuvent être soupçonnés d’obéir à
des impulsions étrangères’; het zal duidelijk zijn dat daarbij niet werd gedoeld op Franse maar op
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Engelse invloed. 168 De gezant diende deze mannen aan het verstand brengen dat de Bataafse
Republiek zonder grondwet niet in staat was alle verplichtingen na te komen die zij in het Verdrag
van Den Haag met Frankrijk was aangegaan. In het uiterste geval zou dit ertoe kunnen leiden dat
Frankrijk de alliantie met zijn bondgenoot eenzijdig opzegde, maar het zou dan wel alsnog alle
rechten die het als veroveraar van het Nederlandse grondgebied toekwam laten gelden. 169
In de instructie van Delacroix werden geen namen genoemd, maar de Franse gezant, die de
Bataafse politieke verhoudingen door zijn voormalige ministerschap zelf ook behoorlijk goed kende,
moet via andere kanalen te verstaan zijn gegeven welke leden van de vergadering volgens het
Directoire het meeste aandacht verdienden. Na zijn terugkeer in Den Haag had Jacob Blauw de
Moderaten Jan Bicker en Gerrit Jordens, beiden lid van de Commissie voor Buitenlandse Zaken,
aangeraden ter voorkoming van erger schriftelijk hun ontslag uit de vergadering te nemen, omdat
hem in Parijs was gebleken dat zij ‘onaangenaam waren aan het Fransche gouvernement’. 170
Dat Delacroix op zijn minst een vermoeden had dat hij in deze richting moest denken blijkt uit
de eerste officiële optredens in zijn nieuwe functie. Op 6 januari zat de nieuwbakken gezant aan bij
een diner ten huize van Jacob Hahn. Onder de vele aanwezigen bevonden zich de andere vijf leden
van de Commissie voor Buitenlandse Zaken en Jan van Hooff, die zijn felle verzet tegen het
manifest Aan de Bataafsche natie een dag eerder beloond had gezien met de verkiezing tot voorzitter
van de Nationale Vergadering. 171 Delacroix greep zijn aanwezigheid in dit gezelschap aan om tijdens
een discussie over de politieke stand van zaken vol vuur te verklaren dat hij niet begreep dat er bij
de Bataven geen Brutus was opgestaan die het monsterlijke Reglement had vernietigd zo gauw het in
de wereld was geholpen. 172 Later zou de gezant in de wandelgangen opscheppen dat hij die dag
besloten had de revolutie naar zijn hand te zetten. 173
Op 9 januari ging Delacroix in op het verzoek tot een onderhoud met de leden van de
Commissie voor Buitenlandse Zaken en Van Hooff, die in zijn hoedanigheid van voorzitter van de
vergadering als tijdelijk lid in deze commissie zitting had. De commissieleden stelden zich na het
drie dagen eerder voorgevallen incident uiterst meegaand op en vroegen Delacroix hoe hij de
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grondwet voor de Bataafse Republiek voor zich zag. De Franse gezant deelde hierop de hoofdpunten
mee uit een Projet de constitution pour la République batave dat hij van het Directoire had
meegekregen, en dat hij gedurende zijn gezantschap steeds zou hanteren als toetssteen voor de
aanvaardbaarheid van de Bataafse grondwetsplannen. 174 In zijn verslaglegging van deze bijeenkomst
aan Talleyrand benadrukte Delacroix de volgende dag dat hij niet had nagelaten zijn
gesprekspartners deelgenoot te maken van ‘l’insinuation indiquée dans mon instruction’, zodat zij
er nu zeker van doordrongen waren dat Frankrijk niet zou aarzelen zijn rechten over het Bataafse
volk te laten gelden ‘pour le forcer à être heureux’. 175
Aan Talleyrand deed Delacroix het op 10 januari nog voorkomen dat hij alle partijen zoals in
zijn instructie was aangegeven ‘par les voies de la persuasion’ nader tot elkaar probeerde te
brengen; 176 in werkelijkheid had de gezant, zoals Ockerse op dezelfde dag aan Wiselius liet weten,
op dat moment echter al besloten zijn steun te verlenen aan het Republikeinse voornemen de
grondwet door een staatsgreep tot stand te brengen. 177 Nog in Frankrijk was Delacroix, buiten
Talleyrand en de instructie om en dus waarschijnlijk op last van de omgekochte directeur Barras,
opgedragen met Pieter Vreede van gedachten te wisselen. 178 Dit deelde hij mee aan een afvaardiging
uit de Republikeinse stuurgroep die in oktober was ingesteld om een eventuele staatsgreep te
coördineren, toen deze hem op 4 januari was komen bezoeken. Vreede zelf zat op dat moment ziek
thuis in Tilburg, maar Delacroix ontving de Republikeinse afvaardiging niettemin met alle egards
en verklaarde de Bataven te zullen helpen aan een grondwet die het federalisme met wortel en tak
zou uitroeien.

179

Tijdens deze bijeenkomst werd afgesproken dat de Republikeinen hun

belangrijkste ideeën in de komende dagen voor de gezant op papier zouden zetten, en dat
vervolgens zou worden gekeken in hoeverre deze overeenstemden met de wensen van het Franse
bewind. 180 De plannen voor een staatsgreep moeten ter sprake zijn gekomen in een tweede
bijeenkomst enkele dagen later, nadat Delacroix’ optreden tijdens het diner bij Hahn de
Republikeinen hadden gesterkt in de overtuiging dat hij aan hun kant stond. 181
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Zij waren al eerder over de ‘ware dispositiën en last’ van Delacroix onderricht door Brahain
Ducange, een relatieve nieuwkomer op het hoogste politieke niveau die in deze fase van de strijd
een opmerkelijke rol zou spelen. 182 Ducange, een Fransman van origine, was een intelligente
vrijbuiter die veel had rondgezworven en duizend en een betrekkingen had gehad. Mede daar hij
zowel het Frans als het Nederlands vloeiend beheerste was hij door Barras aanbevolen bij Delacroix,
die hem na enige aarzeling in dienst had genomen als secretaris. 183 In die hoedanigheid woonde
Ducange de vergaderingen bij van de Republikeinse commissie, en rapporteerde hij vanaf 5 januari
dagelijks aan de gezant over de vorderingen van de Republikeinse visie op de grondwet die voor
Delacroix op schrift werden gesteld. 184
Als bijlage van zijn brief van 9 januari stuurde Ducange het persoonlijk door hem vertaalde plan,
vergezeld van het oordeel dat de Republikeinen weliswaar brave lieden waren maar dat uit dit
‘brouillon constitutionnaire’ viel op te maken dat het hen aan heldere ideeën ontbrak. 185 In
dezelfde brief beweerde Ducange dat de Republikeinen die hij had getroffen zeker in de afwezigheid
van Vreede verlangden naar de persoonlijke leiding van Delacroix, en dat meerderen van hen
hadden verklaard ieder Frans voorstel zelfs met de ogen dicht te zullen accepteren. 186 Door de
onderhandelingspartners van Delacroix op deze manier voor te stellen probeerde Ducange, die
gemene zaak had gemaakt met de Republikeinen, de gezant het gevoel te geven dat het hem weinig
moeite zou kosten de door het Directoire gewenste punten in de Bataafse grondwet opgenomen te
krijgen. Tegelijkertijd werkte hij samen met de Republikeinen aan een strategie die moest leiden tot
een plan waarin zo veel mogelijk van hun eigen ideeën terugkwamen, maar op grond waarvan
Delacroix eveneens zijn noodzakelijke medewerking aan de staatsgreep zou verlenen. 187
Waarschijnlijk nog altijd op 9 januari bezorgde Ducange het plan voorzien van Delacroix’
commentaar weer bij de Republikeinse staatsgreepcommissie. 188 Twee dagen later liet hij de gezant
weten dat zij zich tijdens een bijeenkomst in de woning van Konijnenburg in principe akkoord
hadden verklaard met de wensen van de Franse regering, wat ze op 12 januari nog eens persoonlijk
182
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zouden komen bevestigen. Bij deze ontmoeting zou Delacroix tevens een lijst worden overhandigd
met leden van de Nationale Vergadering die bij de staatsgreep uit hun ambten moesten worden
gezet. 189 De dagen die volgden stonden in het teken van de nadere uitwerking van een document
dat de goedkeuring van beide partijen kon wegdragen. De staatsgreep zou hoe dan ook niet kunnen
plaatsvinden voor 22 januari, want een voorwaarde was de medewerking van de voorzitter van de
Nationale Vergadering, en zolang het voorzitterschap werd bekleed door Jan van Hooff kon hiervan
geen sprake zijn. 190
Op de dag dat Delacroix en de Republikeinen voor het eerst samenkwamen had Hugo Gevers,
die zoals veel van zijn collega’s een vermoeden moet hebben gehad van de coupplannen maar op dat
moment nog zeker niet van de hoed en de rand wist, in de Nationale Vergadering voorgesteld een
commissie te benoemen die er bij de constitutiecommissie op aandrong dat zij haast maakte met
haar grondwetsontwerp. 191 Dit voorstel was te midden van de heftige discussies over het manifest
Aan de Bataafsche natie ontsnapt aan de aandacht van de vergadering. Een week later, op 11 januari,
had Gevers, die intussen aanwezig was geweest bij Delacroix’ scherpe veroordeling van het Reglement
en aan Valckenaer schreef erop te vertrouwen ‘dat zijn presentie tot bespoediging der constitutie
veel zal toebrengen’, hetzelfde voorstel nogmaals bij de vergadering ingediend. 192 De gewestelijke
weigeringen mee te werken aan de algemene heffing tot herstel van de vloot hadden de Bataafse
Republiek volgens Gevers doen terechtkomen in de grootste crisis sinds haar oprichting, omdat zij
daarmee nutteloos werd voor haar bondgenoten, en machteloos tegenover haar vijanden. De enige
hoop die de Bataven restte was de spoedige vestiging van een grondwet die alle provinciale
soevereiniteit zou vernietigen. Hij wilde daarom dat een twaalfkoppige commissie zich naar de
constitutiecommissie zou begeven om haar tot spoed te manen. 193
Het voorstel kreeg ditmaal bijval van onafhankelijke unitarissen als Jan Pasteur – die het voorstel
samen met Gevers en enkele anderen had opgesteld 194 – Willem de Beveren en Abraham Pompe
van Meerdervoort, maar ook van de eenheidsgezinde Moderaat Caspar Bijleveld. De partijloze
federalist Tammo ten Berge en de federalistische Moderaat Gerrit Jordens stelden evenmin bezwaar
te hebben tegen de commissie, maar lieten wel aantekenen dat zij daarmee niet konden worden
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verondersteld in te stemmen met de – unitarische – premissen van het voorstel. De Republikein
Michäel Witbols dacht dat het voorstel weinig zou uithalen maar verzette zich er ook niet tegen,
waarna voorzitter Van Hooff een unaniem besluit kon opmaken. 195
De volgende dag begaf de commissie zich naar de Trêveszaal, waar de constitutiecommissie in
buitengewone vergadering bijeen was. Namens de commissie beperkte Van de Kasteele zich vooral
tot algemeenheden, in een toespraak waarin niets was terug te vinden van Gevers’ eerder gedane
beroep op de noodzaak tot vernietiging van de gewestelijke soevereiniteit. 196 De toespraak van Van
de Kasteele werd beantwoord door Ockerse, die zijn avonduren wijdde aan het voorbereiden van de
staatsgreep, maar overdag als de tijdelijke voorzitter van de constitutiecommissie moeilijk bezwaar
kon maken tegen initiatieven die de vergadering op een andere manier in dezelfde richting moesten
stuwen. Ockerse beloofde dat de leden van de constitutiecommissie onderling zouden overleggen
hoe zo spoedig mogelijk aan de wens van de vergadering kon worden voldaan. 197
De uitkomst van dit overleg kwam Ockerse samen met zijn medeleden Hoffman en De Mist aan
de vergadering meedelen

op maandag 15 januari. De precieze datum waarop de

constitutiecommissie haar ontwerp zou afronden kon zij nog niet bepalen, maar het zou zeker tegen
het eind van februari zijn. Verder kon Ockerse de vergadering alvast verzekeren dat het ontwerp zou
zijn

gebaseerd

op

alle

bekende

grondbeginselen

van

de

revolutie,

waaronder

de

vertegenwoordigende democratie, de rechten en plichten van de mens en burger, de scheiding van
kerk en staat, een ‘energiek maar tevens verantwoordelijk’ uitvoerend bestuur, maar ook – en vooral
– de volstrekte politieke en financiële eenheid. Ter bespoediging van de voorziene plenaire
beraadslagingen over haar ontwerp nodigde hij de vergadering uit deze beginselen alvast goed te
keuren, en te verklaren dat zij geen andere grondwet zou aannemen dan een grondwet die op deze
beginselen was gebaseerd. 198
Aan het eind van zijn toespraak bezwoer Ockerse het land te redden of op zijn post te zullen
sterven, waarmee hij de vergadering herinnerde aan de gevleugelde woorden die Pieter Paulus had
geproken bij de opening van de eerste Nationale Vergadering. Hugo Gevers stelde hierop voor deze
eed door de gehele vergadering te laten herhalen, in de hoop dat een collectief uitgesproken
revolutionaire geloofsbelijdenis de verwezenlijking van zijn voornemen om de verschillende partijen
op één lijn te krijgen dichterbij zou brengen. Toen aan zijn voorstel gevolg werd gegeven, heeft het
195
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plechtige moment dat zich hierdoor voordeed bij het publiek op de tribunes wellicht inderdaad de
indruk gegeven van een hernieuwde eensgezindheid. Onder de volksvertegenwoordigers liepen de
meningen over de reddingsactie waarbij het land het meest gebaat was daarvoor al te zeer uiteen. 199
Na enige discussie over de vraag of de vergadering gerechtigd was de grondslagen van de
aanstaande grondwet reeds goed te keuren, besloot zij hierover advies te vragen aan een
zevenkoppige commissie onder leiding van Pasteur, die geheel was samengesteld uit leden van het
twaalftal dat eerder bij de constitutiecommissie op bezoek was geweest. Op Kantelaar na bestond de
commissie geheel uit gematigde Hollandse unitarissen. 200 Commissielid Jacob Blauw, wiens
betrokkenheid bij het voorbereiden van de staatsgreep in het Republikeinse kamp van ‘eer tegendan medewerkende’ aard was, overtuigde zijn medecommissieleden van het onheil dat hen boven
het hoofd hing. 201 Naar aanleiding van de door Blauw verstrekte informatie besloot de Commissie
Pasteur een uiterste poging te doen de staatsgreep overbodig te maken. Pasteur zelf werd door zijn
medeleden gemachtigd tot dit doel een rapport op te stellen, terwijl Blauw zoveel mogelijk
parlementsleden van wie tegenstand verwacht werd zou proberen te over te halen. 202
Het rapport werd op 19 januari in de vergadering voorgedragen. De beginselen waarop de
constitutiecommissie had betuigd dat haar toekomstige grondwetsontwerp gebaseerd zou zijn,
stonden volgens de commissie in schril contrast met de situatie die zich nu al bijna twee jaar lang
voortsleepte. De Nationale Vergadering bestond uit te veel leden en werkte te traag. Zij werd nog
altijd belemmerd door een federalistisch Reglement dat haar onmachtig maakte, waardoor zij er maar
niet in slaagde in deze kritieke fase van de strijd tegen Engeland de verslagen zeemacht te herstellen,
een beschamende situatie waarover de ‘grooten bondgenoot’ Frankrijk zich terecht beklaagde. De
commissie stelde daarom voor een nieuwe commissie te benoemen, die moest bepalen hoe de
binnen de constitutiecommissie reeds overeengekomen beginselen – waaronder voor het herstel van
de vloot in het bijzonder het eenheidsbeginsel van belang was – al vóór de invoering van de
grondwet konden worden toegepast. 203
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Het rapport bevatte feitelijk weinig dat niet al eerder door de vergadering gedecreteerd was en
werd vrijwel direct met 85 voorstemmen goedgekeurd. Alleen 24 fervente federalisten bleven zich
ertegen verzetten. 204 Een dergelijke uitslag was eerder die dag al door commissievoorzitter Pasteur
voorspeld aan de Franse gezant Delacroix, aan wie hij samen met Hugo Gevers een bezoek had
gebracht. Gevers was de dag ervoor aanwezig geweest bij een vergadering van de Commissie voor
Buitenlandse Zaken, waar Cornelis Felix van Maanen, procureur-generaal van Holland en Zeeland
en een van de oprichters van de Haagse Gemenebestgezinde Sociëteit, ‘ambtshalve’ was komen
melden ‘dat sedert eenige dagen geruchten omloopen, dat alhier in Den Haage tegens de Nationale
Repraesentatie en de Committés van Uitvoerende Macht eenige trames worden gemachineerd,
welke eerlang door list of geweld zouden geëxecuteerd worden’. 205
Gewapend met deze informatie uit officiële hoek hadden Pasteur en Gevers Delacroix willen
doordringen van de ernst van de situatie. Met de inhoud van het rapport dat later die dag in de
vergadering in stemming gebracht zou worden, en waarvan Pasteur de gezant eerder al een
Franstalig extract had toegezonden, wilden zij hem er intussen van overtuigen dat de Bataven nu
echt doelgericht afkoersten op het herstel van de vloot; de Bataafse Republiek zou daarmee haar
verplichtingen als bondgenoot nakomen.

206

Delacroix had tijdens dit bezoek nauwelijks moeite

gedaan te verbergen dat hij al op de hoogte was van het scenario waarvan door Gevers en Pasteur
gewag was gemaakt. De laatstgenoemde had de gezant hierop voorgespiegeld waartoe een schending
van de nationale volksvertegenwoordiging zou leiden: kennis en kapitaal zouden uit het land
wegvloeien, de Bataafse kredietwaardigheid zou afnemen, en de Bataafse Republiek zou juist meer
moeite hebben aan haar financiële verplichtingen jegens Frankrijk te voldoen.
Toen Delacroix niet ontvankelijk bleek voor zijn waarschuwingen en het gesprek met het tweetal
bruusk beëindigde, restte Pasteur weinig anders dan voort te gaan op de ingeslagen weg. In het
decreet van 19 januari was bepaald dat de commissie die hij voorzat de vergadering van nader advies
204
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zou dienen. Dit advies, dat Pasteur op zondag 21 januari opstelde met zijn medecommissieleden
Bijleveld en Van de Kasteele, bevatte twee concrete voorstellen. Allereerst zou de Nationale
Vergadering uit haar midden een zogeheten Nationale Raad van 21 leden benoemen, die veel
voorkomende zaken als rekesten over de in- en uitvoer van goederen en het verlenen van
paspoorten op eigen gezag zou mogen afhandelen, en inkomende stukken van andere aard zou
voorbereiden en van een advies voorzien, zodat de dagelijkse werkzaamheden van de vergadering
konden worden bespoedigd. In de tweede plaats zou de vergadering direct overgaan tot de
benoeming van een vijfkoppig Uitvoerend Bewind, dat verantwoordelijk zou worden voor de
buitenlandse betrekkingen en voor de Bataafse krijgsmacht, en het gezag zou krijgen over de
uitvoerende comités. 207
In de geschiedschrijving is nogal eens de vraag gesteld of de Republikeinse staatsgreep wel een
noodzakelijke staatsgreep was. Historici die deze vraag ontkennend beantwoorden, hebben zich op
het standpunt gesteld dat de meerderheid van de Nationale Vergadering uiteindelijk langs
parlementaire weg met de noodzakelijke hervormingen zou hebben ingestemd. 208 Zij volgen
daarmee het oordeel van direct betrokkenen als Blauw, Wiselius en Pasteur. 209 In een verongelijkte
brief aan de Franse directeur Louis-Marie de la Révellière-Lépeaux deed de laatste het enige
maanden later voorkomen alsof alles zich door het rapport dat hij op 22 januari in de vergadering
had willen voordragen zou hebben geschikt ‘sans choc et sans violence’. 210 Een eenvoudige blik op
de inhoud van dit rapport volstaat echter om vast te stellen dat dit allerminst het geval was.
Weliswaar kwam de Commissie Pasteur met enige voorstellen tot veranderingen, maar op het vlak
van de ‘éénheid van bestaan en bestuur’ stelde zij
‘dat men zoude moeten verlangen, dat zij daadlijk in eens zoude kunnen ingevoerd worden; doch
dit is in verband met zoo veele andere zaaken, de overgang daar toe is zoo moeijelijk, en moet met
zoo veel voorzigtigheid geschieden, dat dezelve niet wel voor een tusschen-bestuur van weinig
maanden ingevoerd kan worden’. 211
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De commissie adviseerde dat de gewesten daarom voorlopig het beheer zouden houden over hun
eigen financiën. 212 Zij stelde bovendien geen enkele maatregel voor om de gewesten te dwingen tot
het betalen van hun algemene lasten, en deed daarmee niets ter bestrijding van de onhoudbare
situatie die was ontstaan nadat vrijwel alle gewesten hadden geweigerd de vlootheffing uit te voeren.
Deze weigering stemde niet alleen Frankrijk ongunstig, maar liet bovendien eens te meer zien dat de
gewesten zich het recht voorbehielden door de Nationale Vergadering genomen besluiten botweg te
negeren of te dwarsbomen. Dit maakte het waarschijnlijk dat de gewesten zich met bijvoorbeeld
negatieve stemadviezen openlijk zouden verzetten tegen een grondwetsontwerp dat hen niet beviel,
en aangezien zij onderling tegenstrijdige belangen hadden was de kans dat dit voor ten minste één
gewest zou gelden levensgroot aanwezig. Zolang de gewestelijke besturen niet onder het gezag van de
nationale overheid stonden, waren de vooruitzichten dat het zo gewenste constitutionele tijdperk
spoedig zou aanbreken kortom uiterst ongunstig. Hier lag de kern van de ontstane crisis, die Pasteur
met het zoveelste voorzichtige rapport niet zou hebben opgelost, en die de Republikeinen niet
geheel onbegrijpelijk met rigoureuzere middelen trachtten te bestrijden.
Tijdens een ontmoeting tussen leden van de Republikeinse staatsgreepcommissie en Charles
Delacroix, die hoogstwaarschijnlijk heeft plaatsgevonden op maandag 15 januari, was besloten dat
de staatsgreep de maandag erop zou plaatshebben. De twee betrokken partijen hadden
overeenstemming bereikt over een beknopt draaiboek met zogenoemde Moyens d’exécution pour la
révolution du 22 janvier. 213 Delacroix had bij deze ontmoeting nog wel vastgehouden aan zijn
voorwaarde dat hij voor die dag eerst met de nog altijd afwezige Vreede moest hebben gesproken.
Op 17 januari was Van Langen daarom naar Tilburg vertrokken om Vreede over te halen naar Den
Haag te komen. 214 Tevens was tijdens de genoemde bijeenkomst besloten dat Delacroix op 18
januari, aan de vooravond van de voorzittersverkiezing, een aantal leden van de vergadering bij hem
aan tafel zou noden en hen er bij die gelegenheid toe zou proberen te bewegen hun stem uit te
brengen op de Republikein Midderigh. Al dan niet dankzij de inspanningen van de gezant werd
Midderigh tijdens de zitting van 19 januari nipt verkozen voor een termijn als voorzitter, die in de
nacht van zondag 21 op maandag 22 januari zou ingaan. 215
Op zaterdag volgde de afronding van een door de Franse gezant en de Republikeinse
staatsgreepcommissie overeengekomen document waarin de grondbeginselen van de toekomstige
212

Ibidem, 51-52.
‘Moyens d’exécution pour la révolution du 22 janvier’, in: De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan
Talleyrand, 16 juni, bijlage 7, 337-39.
214
Van Langen verkeerde in het gezelschap van Pieter Quint Ondaatje, die namens de Amsterdamse
revolutionairen deel had in de voorbereidingen. Zij kunnen niet voor 17 januari zijn vertrokken, daar Ondaatje
pas op die dag in Den Haag arriveerde: Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 602; Wiselius, ‘Beknopt verhaal’, 588-89.
215
De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Ducange aan Delacroix, 16 januari 1798, 620; Dagverhaal VIII, nr. 816 (zitting
19 januari 1798) 407.
213

334

grondwet werden opgesomd. 216 De rest van het weekend spanden de leden van de commissie zich in
om deze Points constitutionnels convenus door zoveel mogelijk parlementsleden ondertekend te
krijgen. Zij zochten uiteraard in eerste instantie naar steun onder de bezoekers van de
Republikeinse sociëteit, maar zelfs in deze fase werden nog pogingen aangewend om de
onafhankelijke leden Hahn en Van Hooff voor de Republikeinse zaak te winnen. Dezen bedankten
hartelijk voor de eer, maar de Points kregen op het laatste moment nog wel de steun van vijf
Brabantse parlementariërs. Dit vijftal had zich eerder niet bevonden onder de 43 ondertekenaars
van het manifest Aan de Bataafsche natie, maar ging overstag na een toezegging dat
vierhonderdduizend gulden uit de staatskas zou worden besteed aan het bevaarbaar maken van
Brabantse rivieren. 217 Uiteindelijk slaagden de leden van de staatsgreepcommissie erin 49
handtekeningen te vergaren. 218 Dit was nog altijd niet meer dan een derde van alle parlementsleden
en plaatsvervangers, maar voor Delacroix was het voldoende. 219
Op zondagmiddag arriveerde Vreede eindelijk in Den Haag. 220 Nadat een onderhoud tussen
hem en Delacroix had plaatsgehad, zegde de laatste zijn medewerking aan de staatsgreep definitief
toe. 221 Direct na dit samenzijn schreef Vreede zijn vrouw in een beroemd geworden briefje:
‘Lieve bout! Al de snaeren zijn gespannen tegen morgenochtend. Te zeven uur komt de
vergadering bijeen. Na twaalf uur mag niemand uit Den Haag. Alles is klaar tot de slag. Adieu
Aristocraten, tot morgenochtend.’ 222

De vergadering van de staatsgreepcommissie van de Republikeinen vond plaats in de
tegenwoordigheid van Ducange en een afvaardiging van het Amsterdamse correspondentiebureau
De Uitkijk, bestaande uit Wybo Fijnje, Pieter Quint Ondaatje, Diederik van Hogendorp van
Hofwegen, Bogislaus von Liebeherr en Samuël Wiselius. In elk geval voor Wiselius gold dat hij tot
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kort daarvoor de staatsgreep had gesteund, maar nadat hij enkele dagen eerder in Den Haag was
gearriveerd, was hij mede onder invloed van zijn vriend Jacob Blauw van gedachten veranderd. 223
Net als Blauw, die eveneens bij de vergadering aanwezig was, vond Wiselius het onaanvaardbaar
dat een deel van de leden van de Nationale Vergadering zou worden gearresteerd, en dat bovendien,
op aandringen van Delacroix, hun bezittingen in beslag zouden worden genomen. Tijdens de
vergadering ontstond hierover een hevig conflict dat erop uitdraaide dat Wiselius persoonlijk
verhaal ging halen bij Delacroix, die op dat moment elders in Den Haag een groot diner hield ter
viering van het vijfjarig jubileum van de onthoofding van Lodewijk XVI. Wiselius kreeg daar de
confiscatie met veel moeite van tafel, maar toen bij zijn terugkeer in de vergadering duidelijk werd
dat de arrestaties er hoe dan ook zouden komen, besloot hij zich alsnog uit de organisatie van de
staatsgreep terug te trekken. Deze stap werd nagevolgd door Van Hogendorp en Von Liebeherr, die
net als hij toestemming kregen naar Amsterdam terug te keren, en Blauw, die als lid van de
vergadering werd gesommeerd zich beschikbaar te houden 224
Niet lang na zijn aantreden had de nieuwe voorzitter Midderigh een onderhoud met de
generaals Herman Daendels en Barthélemy Joubert; de laatstgenoemde had op 13 januari het
commando over de in de Bataafse Republiek gelegerde Franse troepen overgenomen. 225 Beide
generaals waren eerder al ingewijd door Delacroix, die de coördinatie van het militaire aspect van de
staatsgreep op zich had genomen. De medewerking van Daendels was aanvankelijk gestuit op
bezwaren van leden van de Republikeinse staatsgreepcommissie, die het niet erg hadden begrepen
op de eigenzinnige generaal. Uiteindelijk hadden zij zich laten overtuigen door Delacroix’ argument
dat Daendels in een goed blaadje stond bij de Franse minister Talleyrand, en dat het dus niet in
hun belang was hem tegen zich te krijgen. 226
Delacroix had in de week voorafgaande aan de staatsgreep overigens wel geprobeerd het
opperbevel van alle in de Bataafse Republiek aanwezige troepen te laten overgaan in handen van
Joubert, maar deze poging was tot woede van de gezant voorlopig gestrand op de weigering van de
Commissie voor Buitenlandse Zaken. 227 Onbedoeld had deze commissie de Republikeinen daarmee
een dubbele dienst bewezen. Haar tegenwerking had de gezant des te vastberadener gemaakt in zijn
voornemen de staatsgreep door te zetten. Daarbij konden de Republikeinen nu het blijk van Franse
inmenging enigszins beperken door de ordehandhaving in Den Haag uitsluitend te laten uitvoeren
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door het Haagse garnizoen onder leiding van de onder Daendels ressorterende commandant Jan
Gelderman, waar het eerder de bedoeling was dat Joubert deze met zijn eigen Franse troepen zou
coördineren. 228
Na zijn gesprek met de militaire leiding gaf Midderigh bevel de leden van de Commissie voor
Buitenlandse Zaken onder huisarrest te stellen. Ook liet hij convocaties uitgaan waarin de
ondertekenaars van de Points constitutionnels convenus, voor zover die al niet bij de vergadering van de
Republikeinse staatsgreepcommissie aanwezig waren geweest, werden verzocht zich om vijf uur ’s
ochtends te vervoegen bij het Logement van Haarlem aan de Korte Vijverberg. Hier werden zij
nader geïnformeerd over de staatsgreep, waarmee ze vermoedelijk in beginsel reeds hadden
ingestemd bij het tekenen van de Points. Zo’n drie uur later liepen 48 parlementsleden en
plaatsvervangers in de richting van het Nationaal Hotel op het Binnenhof, aangevoerd door
voorzitter Midderigh en begeleid door een militaire erewacht van het Haags garnizoen. 229 Iets na
achten arriveerde deze stoet op het Binnenhof, waar zij werd toegejuicht door een menigte die er
lucht van had gekregen dat er iets buitengewoons stond te gebeuren. 230
Inmiddels bevonden zich in het Nationaal Hotel reeds de parlementsleden en plaatsvervangers
die de Points niet hadden getekend, nadat zij die nacht waren opgeroepen voor een buitengewone
zitting van de Nationale Vergadering die zou beginnen om 8 uur ’s ochtends. Bij aankomst waren
deze leden in de antichambre van de vergadering gelaten, waar de eerder uit de voorvergadering
vertrokken Cornelis van der Hoeven en een niet nader genoemd tweede lid van de Republikeinse
partij stonden met een lijst met namen. De parlementsleden en een enkele plaatsvervanger die op
deze lijst stonden werden naar de voorzitterskamer geleid, waar zij onder bewaking werden gesteld
van vier gardegrenadiers. De overigen die aan de convocatie gehoor hadden gegeven, 52 in getal,
kregen toegang tot de vergaderzaal. 231 Zodra zich de vijftig anderen bij hen hadden gevoegd, liet
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Midderigh de zaaldeuren direct sluiten en riep hij de aangekondigde buitengewone zitting uit tot
besloten vergadering. 232
De voorzitter opende de vergadering met een korte toespraak, waarin hij verklaarde dat de tijd
van delibereren en het wachten op commissierapporten voorbij was, en dat het moment was
gekomen om het vaderland te redden. Midderigh deelde de vergadering mee dat hij het nodig had
geoordeeld de leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken in hun woningen te doen
arresteren. Vervolgens noemde hij de namen van nog eens 22 leden die hij had gelast in de
voorzitterskamer in bewaring te stellen. Nog tijdens de besloten vergadering zou een commissie uit
het midden van de vergadering worden gemachtigd deze 22 uit hun functie te ontslaan – Vitringa
en Van Manen zouden afwezig blijken, maar trof later hetzelfde lot – en hen mede te delen dat zij
uit hun arrest werden ontslagen, op voorwaarde dat ze zich niet meer in de vergadering vertoonden
en met niemand buiten Den Haag in correspondentie traden. 233
Midderigh ging hierop zijn collega’s voor in een verklaring van afkeer tegen het stadhouderlijk
bestuur, de aristocratie, het federalisme en de regeringloosheid, die hij vervolgens van ieder van de
aanwezige leden afnam. Een tiental leden weigerde de verklaring af te leggen en werd gesommeerd
de vergadering te verlaten; onder hen sprong vooral de onafhankelijke Groningse federalist Tammo
ten Berge in het oog. 234 Nadat nog enkele kwesties van vertrouwelijke aard aan de orde waren
gesteld werd de besloten vergadering beëindigd, waarna de 92 overgebleven leden op de reguliere
aanvangstijd opnieuw verschenen in een openbare zitting. Vier leden die het algemeen comité
hadden gemist werden nu alsnog verzocht de verklaring van afkeer af te leggen. Hendrik Sypkens,
net als Ten Berge een onafhankelijke Groninger, weigerde dit te doen en verliet de vergadering. De
overige drie legden de eed wel af. 235 Het ledental van de Constituerende Vergadering was hiermee
gekomen op 95. 236
Midderigh zette de zitting voort door zijn collega’s uit te nodigen tot instemming met een
vierledig besluit. Allereerst stelde hij voor het Reglement voor vernietigd te houden. Wanneer de
vergadering hiermee instemde, kon zij volgens de voorzitter ook de wettigheid erkennen van de
ongebruikelijk samengestelde vergadering van die dag, dat wil zeggen zonder de vervallen verklaarde
leden en met de voormalige leden van de constitutiecommissie én hun plaatsvervangers. Als derde
maatregel stelde de voorzitter voor de veranderde stand van zaken ook te laten blijken uit een
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nieuwe naam voor de volksvertegenwoordiging. De Nationale Vergadering moest zichzelf omdopen
tot Constituerende Vergadering. Zij zou zo tot uitdrukking brengen nu echt doordrongen te zijn
van de noodzaak zo spoedig mogelijk tot een grondwet te komen. 237
Het vierde onderdeel van het door Midderigh voorgestelde decreet behelsde een verklaring dat
alle provinciale soevereiniteiten waren vernietigd. 238 De voorzitter raakte hiermee aan de kern van
de coup. De volgende dag zou de vergadering een missive goedkeuren waarin de Provinciale
Besturen werd opgedragen zich te hervormen tot zogeheten Intermediaire Administratieve Besturen
van de ‘voormalige’ – maar in de praktijk voorlopig nog altijd bestaande – gewesten. Deze
bestuurslichamen werden verantwoordelijk aan de Constituerende Vergadering. 239 Gewestelijke
besturen die tot de hervorming in eerste instantie niet geneigd bleken, ontvingen bezoek van
hiertoe aangestelde overheidsfunctionarissen, die hen te verstaan gaven dat niet zou worden
geaarzeld de overal in het land gelegerde Franse en Bataafse troepen in actie te laten komen. Dit
dreigement zou voldoende blijken om alle gewesten hun onderwerping in elk geval met de mond te
doen belijden. 240 Op 2 februari, bij het neerleggen van zijn presidium, maakte Johan Midderigh
officieel bekend dat de hervorming van alle negen de gewesten was voltooid. Volgens hem was
hiermee de ‘voornaamste hinderpaal’ voor het geluk van de natie weggenomen. 241
Elf dagen eerder, nadat Midderigh het decreet dat deze hervorming mogelijk moest maken had
uitgesproken, heerste er volgens het Dagverhaal een ‘statige stilte’ in de vergaderzaal van het
Nationaal Hotel. Toen de voorzitter het besluit hierop met zijn hamer beklonk, maakte deze stilte
plaats voor een vreugdegejuich uit de vergadering en vanaf de tribunes. 242 Na één jaar, tien
maanden en tweeëntwintig dagen vierden vertegenwoordigers en vertegenwoordigden zo samen het
einde van de reglementaire fase van de Bataafse Revolutie. Het was een fase geweest waarin de eerste
Nederlandse volksvertegenwoordigers zich hadden moeten bekwamen in de elementaire kneepjes
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van het parlementaire vak, en waarin ze hadden ervaren dat dit leerproces tijd kostte en ging met
vallen en opstaan.
Het was ook een fase waarin zij hadden ondervonden dat het misschien niet het gelukkigste
besluit was geweest een groep parlementaire beginnelingen tegelijkertijd een verdeeld land in zwaar
weer te laten regeren én een grondwet te laten maken, onder het ongeduldige toezien van de gehele
natie. ‘Ik zie hoe langer hoe meer de dwaasheid in, dat men 126 menschen aan een ontwerp van
constitutie voor dit land en in dezen tijd heeft laten werken’, had Jacob Hahn al in februari 1797
aan Valckenaer geschreven. 243 Ironisch genoeg behoorde Hahn nu tot de parlementsleden die door
de Republikeinen buitenspel waren gezet, net als bijvoorbeeld IJsbrand van Hamelsveld, die zelfs al
in 1795 had verklaard meer te zien in een kleine grondwetscommissie dan in een grote
grondwetgevende vergadering. 244 Zo’n kleine grondwetscommissie kwam er nu, alsnog van bovenaf
benoemd door het nieuwe regime. Hoewel de volksvertegenwoordiging zich vanaf 22 januari
Constituerende Vergadering noemde, zou haar aandeel in de totstandkoming van een nieuw
grondwetsontwerp veel geringer zijn dan dat van haar voorganger de Nationale Vergadering, die
veel meer een echte constituante was geweest.
Hoe men ook tegen de staatsgreep van 22 januari aan wil kijken, feit blijft dat de Republikeinen
met militaire middelen hun zin hadden doorgedreven, en dat zij daarbij een samenwerking waren
aangegaan met dezelfde Fransen die ze in de dagen van Noël met alle macht buiten de nationale
politiek hadden willen houden. Omdat ook buiten Republikeinse kringen velen vonden dat het zo
niet verder kon en dat het land linksom of rechtsom een grondwet moest krijgen, had hun
ordentelijk verlopen actie toch een reële kans in de weken die volgden de legitimiteit te vergaren die
nodig was om het Republikeinse project te doen slagen. Onder de belangrijkste betrokkenen bleken
er in ieder geval genoeg bereid het nieuwe bewind een kans te geven.
Samuël Wiselius, die zich op het laatste moment uit de organisatie van de coup had
teruggetrokken, correspondeerde enkele dagen later al weer met zijn vriend Fijnje over de te nemen
maatregelen.
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Jacob Blauw nam na al zijn verzet tegen de coup gewoon zitting in de

Constituerende Vergadering. Frédéric van Leyden, die in november was vervangen als secretaris van
de Commissie voor Buitenlandse Zaken, schreef aan Valckenaer te geloven dat ‘la grande masse’
overtuigd was van de absolute noodzaak van een coup. 246 Valckenaer zelf betreurde in Spanje het lot
van zijn vrienden Hahn en Gevers, maar vond wel de revolutionaire energie om Vreede een briefje
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te sturen met de stappen die volgens hem moesten worden gezet om de nieuwe orde te
consolideren. 247 De gearresteerde Gevers schreef op zijn beurt aan Valckenaer in zijn ziel verheugd
te zijn over de vestiging van ‘eenheid’, die volgens hem het land zou kunnen redden. 248 Zelfs Rutger
Jan Schimmelpenninck schijnt, gemeend of niet, aan iedereen die het wilde horen te hebben
verteld dat de manier waarop de staatsgreep was verlopen hem alleszins was meegevallen. 249
Het feit dat veel Bataven in beginsel bereid waren een regime dat niet het hunne was ten minste
te gedogen, kon doen vermoeden dat ook een grondwet uit de koker van dit nieuwe revolutionaire
bestuur wel degelijk een gerede kans had in een tweede referendum een beter lot te treffen dan het
massaal verworpen Ontwerp van Constitutie. Door de manier waarop zij aan de macht was gekomen
rustte het voordeel van de twijfel waarop het Republikeinse bewind buiten eigen kring kon rekenen
uiteraard wel op een broze basis. De algemene verwachting vlak na de staatsgreep was dan ook dat
de Republikeinen in de aanloop naar een nieuwe volksraadpleging zouden trachten deze
vertrouwensbasis te vergroten door zich verzoenend op te stellen. De als mild ervaren maatregelen
tegen de afgezette leden van de Nationale Vergadering leken erop te duiden dat deze strategie
inderdaad werd gevolgd. Het kwam dan ook onverwachts toen bleek dat de leidende Republikeinen
bij nader inzien toch kozen voor een hardere, onverzoenlijkere lijn. 250
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HOOFDSTUK VIII

Beslissing

I went to the Convention. They read and adopted the most important paper known for many
years here. It was a message or decree to the Provinces commanding them to cease to be –
declaring their sovereignties gone and past away – and commanding them to receive no law
but from the Convention – Is this usurpation or is it liberty?!
– William Vans Murray 1

O

ndanks het vroege uur kreeg Jan Bernd Bicker op maandag 22 januari 1798 toch al
bezoek aan huis. Tegenover zich trof hij luitenant Van der Helm van het Haags
garnizoen, geflankeerd door een sergeant en vier soldaten. 2 Uit naam van Johan

Midderigh, de voorzitter van de Nationale Vergadering, plaatste Van der Helm Bicker onder
huisarrest. Een van de soldaten werd als wacht voor Bickers woning geplaatst, terwijl de luitenant
zelf postvatte in de kamer waar Bicker verbleef. Enkele uren later arriveerde een commissie uit de
nu tot Constituerende Vergadering omgedoopte volksvertegenwoordiging, bestaande uit de
parlementsleden Van der Hoeven, Goudsblom en Van Rosevelt Cateau. Zij gaven een meegekomen
klerk opdracht tot het verzegelen van de door Bicker beheerde kas van de Commissie voor
Buitenlandse Zaken. In het bezit van de papieren van de verschillende parlementaire commissies die
Bicker voorzat vertrokken zij weer richting het Nationaal Hotel. 3 Op een week na twee jaar nadat
hij zijn verkiezing in de Nationale Vergadering had aanvaard, was de parlementaire carrière van
Bicker voorbij.
Met Bicker verloor de vergadering zonder meer een van haar competentste leden. Hij had zich
aanvankelijk fel verzet tegen de oprichting van een vergadering met constituerende bevoegdheden,
maar toen het eenmaal zo ver was had hij zich vanaf de eerste zitting ingespannen om de
1

LoC, Archief William Vans Murray, Diary the Hague 1797-1799, 290. Murray was vanaf 1797 de Amerikaanse
gezant in Den Haag. Ik heb gebruik mogen maken van de transcriptie van Murrays dagboek door Ad van der Jagt.
Zie over Murray ook diens artikel: ‘De Amerikaanse gezant William Vans Murray over de Bataafse Republiek,
1797-1801’, DAE 40.2 (2008) 31-44; en Hill, William Vans Murray, passim.
2
Sinds november 1797 verbleef Bicker aan het Voorhout in de woning van Dirk Wijckerheld Bisdom: SAA, FA
Bicker, inv. nr. 151.
3
De Gou ed., Staatsregeling, II, order van Midderigh aan Van der Helm, 21 januari 1798, 339; De Gou ed.,
Staatsregeling, II, Memorandum van Jan Bernd Bicker over zijn arrestatie en detentie, 348-49.
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onderneming tot een succes te maken. Als hoofd van de commissie die het Reglement van orde voor
de eerste vergadering had ontworpen, had de Amsterdamse oud-regent aanvankelijk een belangrijk
aandeel gehad in het stroomlijnen van het parlementaire bedrijf. Gedurende de eerste en de tweede
Nationale Vergadering was Bicker zijn lidmaatschap van de vergadering altijd zeer serieus blijven
nemen. Enkele honderden pagina’s persoonlijke notulen van de zittingen vormen hiervan de stille
getuigen. 4 In oktober 1796 was Bicker de indiener geweest van een voorstel dat een einde moest
maken aan de ongeoorloofde absenties van leden van de vergadering. 5 Zelf had hij zijn
parlementaire plicht zelden verzaakt. Hij had tweemaal het voorzitterschap van de vergadering
bekleed en deel uitgemaakt van de zwaarbelaste Commissie voor Buitenlandse Zaken. Als spreker in
de plenaire zittingen had hij niet toegegeven aan de verleiding over iedere kwestie zijn mening te
geven, maar gedoseerd zijn momenten gekozen. Bij stemmingen was hij daarentegen vrijwel altijd
van de partij. In veel opzichten was Bicker een modelrepresentant.
Voor de mannen van de staatsgreep van 22 januari 1798 was Bicker allesbehalve dat. Gezien de
beeldvorming die door toedoen van politieke bladen als De politieke blixem was ontstaan rondom zijn
persoon, leek zijn arrestatie onvermijdelijker dan die van welk van zijn collega’s ook. Met Bickers
mentaliteit in het parlement had deze beeldvorming weinig te maken. Ook zijn politieke ideologie
was opvallend genoeg niet de voornaamste reden. Weliswaar verschilde hij met de Republikeinen
op allerlei vlakken van mening, maar bij de kwestie die bepalend was geweest in de aanloop naar de
staatsgreep, de algemene vlootheffing over het inkomen van alle Bataafse ingezetenen, had hij direct
meegestemd met het eenheidsgezinde kamp waarvan ook de Republikeinen deel uitmaakten. 6
Bicker was een unitaris, die eerder ook had ingestemd met de eenheid en ondeelbaarheid en de
samenvoeging van de gewestelijke schulden, en stond daarmee een stuk minder ver af van de
Republikeinen dan de federalistische meerderheid binnen de Moderate partij. 7
Voor de Republikeinen in de Constituerende Vergadering bleef Bicker evenwel een patriotse
regent van 1787, een sluwe aristocratische vos die wel zijn haren, maar niet zijn streken had
verloren. De brieven waarin Bicker in 1795 Boissy d’Anglas en Delacroix had gewaarschuwd voor
de revolutionaire factie in de Bataafse Republiek waren publiek bekend geworden, en werden hem
door de Republikeinen uiterst kwalijk genomen. 8 Zij hekelden daarbij Bickers enkele malen

4

NA, Archief J.B. Bicker, inv. nr. 59.
Zie pagina 194-95.
6
De politieke blixem, nr. 25 (1797) 196.
7
Dagverhaal IV, nr. 295 (zitting 2 december 1796) 212; Dagverhaal IV, nr. 341 (zitting 20 januari 1797) 579-80.
8
Zie pagina 108. Voor verwijzingen naar de brieven in het publieke debat: Karakter schets, 4; De politieke blixem, nr.
6 (1797) 44.
5
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gemanifesteerde neiging op beslissende momenten eigenmachtig knopen door te hakken. 9 Samen
met het feit dat Bickers zoon was aangesteld als commies bij de Commissie voor Buitenlandse
Zaken, maakte dit hem in Republikeinse ogen tot een aristocraat van de oude stempel, die uitblonk
in heerszucht en nepotisme. 10
Zij wensten Bicker bovendien te zien als de kwade genius in de Commissie voor Buitenlandse
Zaken, ook al wisten ze heel goed dat hij het niet geweest was die in oktober 1797 op het fatale
bevel tot uitvaren van de vloot had aangedrongen; zij dichtten hem het leiderschap toe van de
Moderate of ook wel de ‘Bickeriaanse’ partij, ook al nam hij daarbinnen als unitaris ideologisch een
minderheidspositie in. Mogelijk hechtten ze zelfs geloof aan de complottheorie dat Bicker het
Moderate smaldeel in de vergadering persoonlijk in stand hield door rond te strooien met zijn
aanzienlijke vermogen. 11 Bicker was, in de anoniem in circulatie gebrachte woorden van Pieter
Vreede, ‘het hoofd der vloekverwanten, de aller eerste en voornaamste spil, waer op alle andere
raderen ronddraeijen’. 12
De Republikeinse staatsgreep was vóór alles ingegeven door het verlangen een door de opstelling
van de gewestelijke besturen ontstane impasse te doorbreken. Met de staatsgreep gaven de
Republikeinen evenwel ook toe aan hun angst voor intriganten die, zoals naar hun stellige
overtuiging gold voor Bicker, achter een masker van min of meer wenselijke parlementaire
omgangsvormen hun ware gezicht verborgen hielden. Net zo min als de omwenteling van 1795 of
de introductie van een vertegenwoordigend bestel in 1796 zou de zuivering van de Nationale
Vergadering dit intense wantrouwen blijken te kunnen wegnemen. Integendeel: waar de antiRepublikeinse oppositie tot het moment van de staatsgreep tenminste nog een parlementair gezicht
had gehad, was zij nu grotendeels uit het vizier verdwenen. Bij de Republikeinen deed dit de

9

Twee incidenten hadden in het bijzonder bijgedragen aan dit imago. In de eerste plaats had Bicker in de nacht
van 11 op 12 mei 1796, toen in Amsterdam het kanonniersoproer plaatsvond (zie pagina 210 noot 22) als
voorzitter van de Nationale Vergadering toestemming gegeven om het Haagse garnizoen in te zetten tegen de
kanonniers. Het zou zo ver uiteindelijk nooit komen, maar in de vergadering ontspon zich een heftig debat over de
vraag of Bicker hiertoe zonder de vergadering in te lichten had mogen overgaan: Dagverhaal I, nr. 59 (zitting 12 mei
1796) 69-72; nr. 60 (zitting 12 mei 1796) 473-80; nr. 61 (zitting 12 mei 1796) 481-85; Geyl, Geschiedenis, VI, 162530. Vergelijk Karakter schets, 4; De politieke blixem, nr. 10 (1797) 74; nr. 21 (1797) 165. De revolutionaire vraag-al, nr.
8 (1797) 63; nr. 12 (1797) 92-93; nr. 13 (1797) 101. Een ander incident vond plaats gedurende het tweede
voorzitterschap van Bicker, een jaar later. Op 2 mei 1797 werd door Coert van Beyma opgemerkt dat de definitieve
versie van de tekst die was opgesteld ter beantwoording van de nota van de Franse gezant Noël over het Ontwerp
van Constitutie een toevoeging bevatte die nooit door de vergadering was goedgekeurd. Tot ongenoegen van de
Republikeinen bleek het voorzitter Bicker te zijn die hieraan op eigen houtje goedkeuring had verleend: Dagverhaal
V, nr. 513 (zitting 2 mei 1797) 895-96; nr. 514 (zitting 2 mei 1797) 898-900. Vergelijk De politieke blixem, nr. 14
(1797) 110; De revolutionaire vraag-al, nr. 13 (1797) 101-2; nr. 19 (1797) 146.
10
De politieke blixem, nr. 9 (1797) 67; nr. 10 (1797) 75; nr. 13 (1797) 100; nr. 14 (1797) 108.
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De politieke blixem, nr. 9 (1797) 68; nr. 11 (1797) 83; nr. 13 (1797) 100; nr. 20 (1797) 158; nr. 36 (1798) 283-84;
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[Vreede], Korte characterschets, 1.
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paranoïde reflex eerder toe- dan afnemen, wat in de loop van de maanden die na 22 januari
verstreken steeds duidelijker ging doorstralen in de politieke keuzes die zij maakten.

Het Republikeinse bewind
Het lot van Jan Bernd Bicker werd gedeeld door de overige leden van de Commissie voor
Buitenlandse Zaken. Jordens, Queysen, De Beveren en Hahn werden eveneens onder bewaakt
huisarrest gesteld. 13 De coupplegers zaten in hun maag met de maatregelen die moesten worden
genomen tegen Hugo Gevers, het zesde commissielid. De Commissie voor Buitenlandse Zaken
vervulde een cruciale zondebokfunctie in hun narratief ter legitimering van de staatsgreep. Hoewel
Gevers sinds 1795 meestal aan hun kant had gestaan, vonden de Republikeinen dat zij niet het
juiste signaal zouden afgeven wanneer ze voor een lid van deze commissie op politieke gronden een
uitzondering maakten. Een aanleiding om ten aanzien van Gevers toch enige coulance te kunnen
betrachten werd uiteindelijk gevonden buiten het politieke domein. Net als de andere
commissieleden kreeg Gevers huisarrest, maar omwille van de zwangerschap van zijn echtgenote
werden in zijn woning geen militairen gestationeerd. 14
Naast de zes leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken waren er de 22 voormalige
parlementsleden die eveneens van hun lidmaatschap van de tweede Nationale Vergadering vervallen
waren verklaard, maar wier aanhouding direct was omgezet in een stadsarrest. Het ging om een
politiek zeer gemêleerde groep leden, die lijkt te zijn geselecteerd op basis van eerder gemanifesteerd
verzet tegen de Republikeinse agenda en een inschatting wie zich openlijk zou blijven verzetten
tegen de wijze waarop de nieuwe politieke verhoudingen tot stand waren gekomen. Een zekere mate
van willekeur bleek daarbij niet te voorkomen.
Onder de gezuiverden waren voor de hand liggende kandidaten als Jacob de Mist, Gerard van
Marle, Jacob Kantelaar en Hendrik van Castrop, die zich al in de eerste Nationale Vergadering
hadden opgeworpen als gangmakers van de anti-Republikeinse oppositie. Tot de arrestanten
behoorden evenwel ook minder op de voorgrond tredende parlementariërs als Lambert van Eck en
Jacob Jan Cambier, die hun afzetting voornamelijk te danken lijken te hebben aan het feit dat zij
net als het eerdergenoemde viertal deel uitmaakten van de Moderate partij. Jacob Scheltema,
Cornelis Bijleveld, Cornelis van der Hoop, Petrus Brouwer, Johan van der Spijk en Reinder van
Kleffens, Moderaten die pas in de tweede Nationale Vergadering zitting hadden genomen,
13

De Gou ed., Staatsregeling, II, 2.
Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 602; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Lestevenon aan Valckenaer, 2
maart 1798, 734-36, aldaar 735; [Kantelaar ed.], Authentique bylagen, 62.
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behoorden eveneens tot de afgezetten. Raadselachtig is in dit verband het ontbreken van Eduard
van Beyma, een van de oprichters van de Moderate sociëteit en een sleutelfiguur binnen de antiRepublikeinse oppositie, die alsof er niets gebeurd was zitting zou nemen in de gezuiverde
vergadering. 15
Eduards onvoorspelbare broer Coert, die vaak een lijn had getrokken met de Republikeinen
maar hen in de maanden voor de staatsgreep een aantal malen hard was afgevallen, behoorde wel
tot de afgezette leden. De Republikein Ale Ales Bakker, een Friese backbencher die bevriend was met
de oudste van de broers Van Beyma, schreef enkele dagen na de coup de ‘onaangenaame
omstandigheit’ van zijn vriend te betreuren, ‘want de vernietiging van het Reglement, den afleggenge
der verklaaringe, en meer gebeurde zaaken op den 22 deezer, behelsden juist […] uwe principes’.
Van Beyma’s hevige verzet tegen de algemene vlootheffing had volgens Bakker de doorslag gegeven
bij het besluit hem niet tot de Constituerende Vergadering toe te laten, maar zijn scherpe
veroordeling van het manifest Aan de Bataafsche natie heeft daartoe ongetwijfeld ook bijgedragen. 16
Het bal der geweigerden werd gecompleteerd door een aantal onafhankelijke leden die de
Republikeinen om verschillende redenen een doorn in het oog waren. Carel Hultman en Jacob van
Manen hadden zich eveneens kritisch uitgelaten in het debat over het Republikeinse manifest, en
vooral Van Manen, die de ideologie van de Republikeinen doorgaans onderschreef maar hun
neiging tot radicalisme scherp veroordeelde, was als tegenstander te gehaaid om ongemoeid te laten.
Albert de Sitter, Herman Vitringa, Jan Hendrik Stoffenberg en Carel de Vos van Steenwijk waren
overtuigde federalisten, terwijl IJsbrand van Hamelsveld zich bij de Republikeinen onmogelijk had
gemaakt door zijn optreden als voorzitter van de eerste vergadering. Deze verhouding was er niet
beter op geworden toen Van Hamelsveld op 20 oktober 1797, bij zijn verlate aantreden in de
tweede vergadering, op zijn gebruikelijke theatrale wijze had gepleit voor ‘bedaard beleid’, in een
toespraak die in het wantrouwige politieke klimaat van die dagen ongetwijfeld was opgevat als een
bewust anti-Republikeins manifest. 17 Het laatste parlementslid dat de twijfelachtige eer genoot de
toegang tot de Constituerende Vergadering te worden ontzegd was de onafhankelijke unitaris Jan
Pasteur, die de tol betaalde voor de hevigheid waarmee hij zich eerder tegen de voorgenomen
staatsgreep had verzet. 18
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Vergelijk De weerlicht II, nr. 13 (1798) 96.
TL, FA Van Beyma Thoe Kingma, inv. nr. 33, brief Bakker aan Coert van Beyma, 25 januari 1798.
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Dagverhaal VII, nr. 718 (zitting 20 oktober 1797) 500-1.
18
Per vergissing werd Pasteurs naam in het Dagverhaal van 23 januari niet vermeld in het overzicht van arrestanten.
Uit frustratie over het torpederen van zijn pogingen om langs parlementaire weg tot hervormingen te komen
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om niet te worden vermeld. Na deze provocatie werd Pasteur opnieuw gearresteerd en opgesloten in de Kastelenij
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Volgens de door de Republikeinen en Charles Delacroix overeengekomen Moyens d’exécution pour
la révolution de 22 janvier behoorden alle afgezette leden te worden gearresteerd en gedetineerd in
Huis ten Bosch, dat als voormalig stadhouderlijk paleis in staatsbezit was geraakt bij de omwenteling
van 1795. 19 Op de dag van de staatsgreep was voorzitter Midderigh van deze procedure afgeweken
door enkelen van de afgezetten huisarrest, en de overigen stadsarrest te geven, een wijziging waartoe
hij vermoedelijk in samenspraak met andere Republikeinen had besloten. De Franse gezant had er
aanvankelijk meer in gezien de afgezette parlementsleden te verbannen naar Cayenne, en de
luxueuze detentie in een voormalig paleis was voor hem een compromis. 20 Nu zelfs hiertoe
vooralsnog niet was overgegaan gaf Delacroix zijn ongenoegen te kennen via een door zijn secretaris
Ducange opgestelde brief aan het Intermediair Uitvoerend Bewind, dat op 25 januari was
aangetreden en op 31 januari de verantwoordelijkheid over de arrestanten had overgenomen van de
zolang daartoe gemachtigde Commissie voor Binnenlandse Correspondentie. 21
De afgezette leden, schreef Ducange, hielden zich allerminst voor verslagen. Zij liepen openlijk te
koop met hun gedachten over de recente gebeurtenissen en hun intentie tot een nieuwe ommekeer
van zaken te komen; ze bleven daartoe zelfs samenkomen in De Groote Sociëteit aan het Lange
Voorhout en in Sociëteit de Besognekamer aan het Buitenhof. Via Ducange drong Delacroix erop
aan dat de 22 afgezetten alsnog werden vastgezet, liefst in twee of drie over het land verspreide
locaties. Voor wat betreft de leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken was de gezant van
mening dat het huisarrest binnen 24 uur moest worden omgezet in detentie in verschillende forten
op het Bataafse grondgebied, waarbij het zaak was ze zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. 22
Het Intermediair Uitvoerend Bewind bleek niet ongevoelig voor de Franse aandrang op dit
punt. Nog dezelfde dag gaf het bevel de 22 afgezette leden wederom in arrest te nemen, een bevel
dat in de nacht van 2 op 3 februari werd uitgevoerd. 23 Een tiental arrestanten werd die nacht direct
in Huis ten Bosch ondergebracht. Hiermee werd alsnog uitvoer gegeven aan het oorspronkelijke

van Holland. Later werd hij in Huis ten Bosch met de overige arrestanten verenigd: Dagverhaal VIII, nr. 816
(zitting 22 januari 1798) 408; [Kantelaar ed.], Authentique bylagen, 54 en 212-16; Murray, Diary, 293-94.
19
‘Moyens d'exécution’, 337.
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Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 602n.
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benoemde commissie, die bestond uit de parlementsleden Theodorus Van Leeuwen, Aufmorth, Fokker, De
Lemon en Van Zonsbeek: Dagverhaal VIII, nr. 818 (zitting 22 januari 1798) 419; nr. 820 (zittingen 23 en 24
januari 1798) 436-37 en 440; nr. 822 (zitting 25 januari 1798) 450-53; nr. 825 (zitting 31 januari 1798) 479-80; nr.
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plan. 24 De overige gearresteerden kregen voorlopig huisarrest en werden in de weken die volgden
overgebracht naar Huis ten Bosch, waar zij gezelschap kregen van Meinard Siderius, een voormalig
Moderaat lid van de eerste Nationale Vergadering die de tweede vergadering had gediend als
secretaris. Op 22 maart was Jacob Kantelaar, wiens vrouw in de tussentijd was bevallen, de laatste
die bij hen werd gevoegd. 25 De leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken kregen een
speciale behandeling, die overigens nog altijd milder was dan de militaire detentie waarom
Delacroix had gevraagd. Bicker had aanvankelijk civiel arrest gekregen in Wijk Bij Duurstede, maar
na geruchten dat hij daar misbruik had gemaakt van de hem vergunde vrijheden door
samenkomsten te organiseren was hij overgebracht naar Leeuwarden.26 Hahn werd in Breda onder
huisarrest gesteld en Queysen in Hoorn, terwijl Jordens van zijn Haagse huisarrest werd
overgebracht naar Slot Honselersdijk in de buurt van Naaldwijk, een ander voormalig paleis van de
stadhouder waarvoor zo een nieuwe bestemming werd gevonden. 27
Jordens maakte deze reis op 23 februari in het gezelschap van een oude bekende, zijn voormalige
stadgenoot Gerhard Dumbar, die enkele weken eerder in zijn woning in Deventer was gearresteerd.
Na zijn weigering zitting te nemen in de eerste Nationale Vergadering had Dumbar als lid en griffier
van het Provinciaal Bestuur van Overijssel en de facto invloedrijkste Overijsselse bestuurder steeds
een ultra-federalistische positie ingenomen. Toen eind januari de Provinciale Besturen als
Intermediaire Administratieve Besturen onder het gezag van de Constituerende Vergadering waren
gesteld, had Dumbar verklaard het gewest niet langer te willen dienen. 28 Hij was niet de enige
gewestelijke bestuurder die zijn ambt uit ongenoegen over de staatsgreep had neergelegd, maar wel
de enige die dit had moeten bekopen met een arrestatie. 29 Na enige tijd opgesloten te hebben
gezeten in de Kastelenij van Holland, de civiele gevangenis van het Hof van Holland in Den Haag,
werd Dumbar nu met Jordens overgebracht naar Slot Honselersdijk. Op 17 april arriveerde daar
ook Willem de Beveren, het vijfde lid van de Commissie voor Buitenlandse Zaken. 30 Het zesde lid
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van die commissie, Hugo Gevers, werd toegestaan in Den Haag te blijven, tot hij in juni alsnog naar
Delft werd overgebracht. 31
De Republikeinen hadden zich bij het zuiveren van de Nationale Vergadering willen beperken
tot de parlementsleden die zij beschouwden als hun fanatiekste tegenstanders, omdat ze vreesden
dat de nationale vertegenwoordiging bij een te sterk gereduceerd rompparlement zou verworden tot
een schijnvertoning, wat het aanzien van het nog zo broze vertegenwoordigende stelsel een slag kon
toebrengen waarvan het zelfs met het aannemen van een grondwet niet zomaar zou herstellen. De
weigering van een elftal volksvertegenwoordigers om op 22 januari de verklaring af te leggen was
vanuit dit oogpunt bezien een onaangename ontwikkeling. De schade leek hiermee evenwel te
overzien, temeer daar het, op Ten Berge na, ging om betrekkelijk anonieme leden van de
vergadering.
Ernstiger werd de situatie toen de vergaderbanken tijdens de eerstvolgende zittingen steeds leger
raakten. Hoewel zij wel de verklaring van haat hadden afgelegd, besloten nog 27 leden van de
tweede Nationale Vergadering niet meer te verschijnen, wat zij de vergadering in korte briefjes
deden weten. 32 Onder de bedankende leden waren, op de stug aanblijvende Eduard van Beyma na,
alle Moderaten tegen wie de coupplegers geen maatregelen hadden genomen. 33 Voor het overige
bestond de groep uit onafhankelijke parlementsleden van allerlei slag, variërend van de Brabantse
federalisten Paulus de la Court en Petrus Verhoysen tot de Hollandse unitarissen Theo Aaninck en
Abraham Pompe van Meerdervoort. 34 Het zwaarste verlies in kwalitatief opzicht was zonder meer
dat van Pieter van de Kasteele. De kundigste financieel specialist van de vergadering was op de dag
van de staatsgreep afwezig geweest en had zich daarna niet meer laten zien, iets wat ook gold voor
Derk Bodde en Anthony Hoynck van Papendrecht. 35

31

Het Uitvoerend Bewind besloot tot de overplaatsing van Gevers op 7 juni: GAA, FA Van Eck, inv. nr. 41,
aantekeningen van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Lambert van Eck; [Loosjes], Vaderlandsche
historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XL, 295-96.
32
Dagverhaal VIII, nr. 819 (zitting 23 januari 1798) 428-29; nr. 820 (zitting 23 januari 1798) 433; nr. 823 (zitting
26 januari 1798) 459; nr. 824 (zittingen 27 en 29 januari 1798) 465 en 470; nr. 825 (zittingen 30 en 31 januari
1798) 473 en 479. De meeste van deze briefjes zijn opgenomen in: [Kantelaar ed.], Authentique bylagen. 55-64 en
193-211.
33
Hendrik Jan Colmschate, Herman Hoogewal, Diderik van Horbag en Johan Lublink de Jonge waren lid van de
Haagse Gemenebestgezinde burgersociëteit der Moderaten. Cornelis van Lennep was lid van de Amsterdamse
tegenhanger, de Sociëteit Voor Vrijheid en Orde. Zie De Lange, ‘Gemeenebestgezinde burgersocieteit’, 45-46.
34
Het gaat om Theo Aaninck, Gerard Bacot, François Blondel, Frans van der Borght, Cornelis Branger, Johan van
Buul, Hendrik Jan Colmschate, Paulus de la Court, Jan van Esen, Cornelis Floren, Nanning van Foreest, Abraham
Gevers, Johan Havermans, Herman Hoogewal, Diderik van Horbag, Ulrich Huber, Cornelis van Lennep, Willem
de Lille, Willem Loeff, Johan Lublink de Jonge, Bernard ten Pol, Abraham Pompe van Meerdervoort, Hendrik van
Royen, Bernard Storm, Willem Bruigom Tip, Petrus Verhoysen en Gerard Visscher.
35
Bodde deelde zijn demissie op 30 januari per brief aan de vergadering mee, Van de Kasteele een dag later:
Dagverhaal VIII, nr. 825 (zittingen 30 en 31 januari) 473 en 478. Daar Van de Kasteele geen motieven aanvoerde
voor zijn demissie, werd hij aanvankelijk niet genoemd in het rapport over de briefschrijvers van de Commissie
Bosch (zie hieronder). Later oordeelde deze commissie alsnog dat Van de Kasteeles gedrag voor ‘misdadig’ moest
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De zogenoemde ‘briefschrijvers’ voerden verschillende argumenten aan voor hun wegblijven.
Veruit de meesten schreven wel de verklaring te hebben afgelegd, maar niet te hebben verwacht dat
daarna het Reglement nietig zou worden verklaard. Zij waren van mening dat hun last als
volksvertegenwoordiger door de vernietiging het Reglement ophield en dat zij daarmee terugkeerden
in de ‘kring der ambteloze burgers’. 36 Met hun ontslagname brachten deze parlementsleden het
dreigement in de praktijk dat al vaak door voorstanders van handhaving van het Reglement was
geuit. Bernard Storm en Jan van Esen grepen juist terug op het vernietigde Reglement door te stellen
dat zij niet ‘admissibel’ waren voor de Constituerende Vergadering, omdat ze in de tweede
Nationale Vergadering zitting hadden gehad als plaatsvervangers van leden van de
constitutiecommissie, die inmiddels in de vergadering waren teruggekeerd. 37 Enkele briefschrijvers
lieten weten te zeer te zijn aangedaan door de arrestatie van een deel van hun collega’s. Gerard
Visscher betreurde in het bijzonder de arrestatie van ‘mijn lotgenoot in mijne zeevenjaarige
ballingschap, mijn boezemvriend’, vermoedelijk Coert van Beyma, terwijl Abraham Gevers zijn
geweten niet in overeenstemming kon brengen met de arrestatie van zijn broer Hugo. 38
Bij de Constituerende Vergadering kwamen de ontslagbrieven die in de dagen na de staatsgreep
binnenstroomden hard aan. 39 Publiekelijk probeerden de overgebleven leden zich evenwel groot te
houden en het verlies van een aanzienlijk deel van de leden voor te stellen als een zege. Cornelis van
der Hoeven ‘wenschte de natie en zich zelve geluk met deze missives’. Een woedende Bernard Bosch
sprak eveneens zijn gelukwensen uit over ‘het wegloopen dier foederalisten, daar zij toch in hun
hart niet deugden’; de briefschrijvers zouden volgens Bosch ‘mogelijk bij Bicker hun instructie
gehaald hebben’. 40 Hij eiste ‘mesures van zekerheid’ tegen zijn voormalige collega’s, en mocht zijn

worden gehouden, een oordeel dat door de vergadering werd overgenomen: Dagverhaal VIII, nr. 840 (zitting 14
februari 1798) 596-97; nr. 842 (zitting 15 februari 1798) 610-11. Hoynck van Papendrecht schreef de vergadering
dat hij liever zijn vorige ambt van baljuw van Zuid-Holland weer opnam. De vergadering verklaarde hem hierop
vervallen van zijn ambt als volksvertegenwoordiger en liet het aan het Uitvoerend om verder over hem te oordelen:
Dagverhaal VIII, nr. 834 (zitting 9 februari 1798) 550; nr. 840 (zitting 14 februari 1798) 596-97; nr. 849 (zitting 22
februari 1798) 671; nr. 850 (zitting 23 februari 1798) 673-75; nr. 852 (zitting 26 februari 1798) 694-95; nr. 854
(zitting 26 februari 1798) 705-7.
36
Dagverhaal VIII, nr. 824 (zitting 29 januari 1798) 470; [Kantelaar ed.], Authentique bylagen, 208-9.
37
Dagverhaal VIII, nr. 819 (zitting 23 januari 1798) 429; nr. 824 (zitting 27 januari 1798) 465; [Kantelaar ed.],
Authentique bylagen, 198 en 206-8.
38
De vorige dag had Abraham Gevers zich in de besloten vergadering tevergeefs tegen de arrestaties verzet:
Dagverhaal VIII, nr. 819 (zitting 23 januari 1798) 429; [Kantelaar ed.], Authentique bylagen, 60 en 62.
39
[Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIX, 136; G.J. Pijman,
Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen in de Republiek der Verenigde Nederlanden (Utrecht 1826) 56.
40
Dagverhaal VIII, nr. 820 (zitting 23 januari 1798) 429-30.
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plannen nader gaan uitwerken als voorzitter van een commissie die een advies moest uitbrengen
over de demissies. 41
Binnenskamers baarde het gebeurde de Republikeinse leiders intussen grote zorgen. Nadat op 25
januari de parlementariërs Pieter Vreede, Stefan van Langen, Berend Wildrik en Johan Fokker
waren benoemd tot het Intermediair Uitvoerend Bewind – de revolutionaire veteraan Wybo Fijnje
completeerde het vijfmanschap als enige niet-lid van de vergadering 42 – bestond de Constituerende
Vergadering nu nog maar uit 71 leden, waarvan bovendien een zevental was benoemd tot lid van de
nieuwe constitutiecommissie. 43 Voor de leden die waren weggevallen konden geen plaatsvervangers
worden aangesteld: hiervoor waren verkiezingen nodig, wat betekende dat de grondvergaderingen
moesten worden opgeroepen. De wijze van oproeping was in het verleden bepaald door het
Reglement, en het Reglement was op 22 januari nietig verklaard. 44
De Provisionele Commissie voor Buitenlandse Zaken, die net als de andere vaste commissies een
nieuwe bezetting had gekregen, probeerde te voorkomen dat de actie van de briefschrijvers in het
buitenland zou leiden tot imagoschade. ‘Zommige leeden’, schreef zij in een ambtsbericht aan haar
buitenlandse gezanten, ‘hebben kunnen goed vinden alle orde te verbreeken, hunne posten
lafhartig te verlaaten, en hunne demissie niet te vraagen maar te neemen’. Zij drong daarom bij haar
gezanten aan op het wegnemen van ‘alle verkeerde impressiën, […] alsof de vergadering door het
verliezen van zulk een aantal leeden tot een staat van desorganisatie vervallen was’. 45
Waar de praktijk van bedanken voor het ambt van volksvertegenwoordiger eerder al veel wrevel
opwekte in de beide Nationale Vergaderingen, bereikte het ongenoegen hierover een absoluut
hoogtepunt in de Constituerende Vergadering. Op 6 februari bracht Bernard Bosch over de
41

Deze commissie bestond naast Bosch uit de leden Van der Hoeven, Beljaart, Rant en Guljé. De laatste, die ook
in de constitutiecommissie was benoemd, woonde de commissievergaderingen niet bij: Dagverhaal VIII, nr. 820
(zitting 23 januari 1798) 433; nr. 831 (zitting 7 februari 1798) 527.
42
Zie over Fijnje: Kroes-Ligtenberg, Wybo Fijnje; Emilie Fijnje-Luzac, Myne beslommerde boedel. Brieven in ballingschap,
1787-1788, Jacques J.M. Baartmans ed. (Nijmegen 2003).
43
Na afloop van de zitting van 22 januari bestond de Constituerende Vergadering uit 95 parlementsleden. In de
dagen die volgden kregen zij gezelschap van nog zes leden die op 22 januari afwezig waren geweest: Harm Jan van
Bolhuis, Henrik Costerus, Henri Rabinel, Coenraad Visser, Jan Sanders van Well en Tammerus Canter Visscher.
De laatste was wel verkozen in de tweede Nationale Vergadering, maar had daarin nooit zitting genomen. Arnold
van Berenbroeck legde de verklaring later schriftelijk af en werd daarmee toegelaten tot de vergadering, maar hij
zou door ziekte nooit werkelijk zitting nemen. Omgekeerd namen 27 parlementariërs die op 22 januari de
verklaring hadden afgelegd alsnog ontslag; hierdoor hield de Constituerende Vergadering 74 leden over. Drie van
hen traden toe tot het Intermediair Uitvoerend Bewind – Wildrik was wel lid geweest van de tweede Nationale
Vergadering, maar was op 22 januari afwezig geweest en had ook daarna geen zitting genomen in de
Constituerende Vergadering – waarmee er nog 71 leden overbleven.
44
Dagverhaal VIII, nr. 821 (zitting 24 januari 1798) 442-43.
45
De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Provisionele Commissie voor Buitenlandse Zaken aan Caspar Meyer, eind
januari 1798, 377-78. De Commissie voor Buitenlandse Zaken hield op te bestaan op het moment dat het
Intermediair Uitvoerend Bewind zijn werkzaamheden aanving. Tot die tijd bestond zij uit de leden Vreede,
Konijnenburg, Blauw, De Lemon en Jan Meyer, broer van de gezant: Dagverhaal VIII, nr. 819 (zitting 22 januari
1798) 427.
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demissies van de briefschrijvers rapport uit. 46 De commissie wees de vergadering er fijntjes op dat zij
hadden gezworen het land te redden of op hun posten te sterven, maar zette vooral ook zwaar in op
het argument dat hun beroep op het Reglement niet geloofwaardig was. Zo hadden de meeste burgers
die nu stelden dat de verbreking van het Reglement voor hen reden was om hun demissie te nemen,
op 2 december van het vorige jaar ingestemd met de algemene vlootheffing over het inkomen van
iedere ingezetene. Zij waren hiermee willens en wetens voorbijgegaan aan het 85ste artikel van het
Reglement, dat stelde dat heffingen ‘quota’s gewijze’ en met toestemming van de gewesten moest
geschieden. Ook hadden ze later die maand ingestemd met het voorstel van Hugo Gevers om de
constitutiecommissie aan te sporen haast te maken met haar arbeid. Volgens de commissie was dit
in strijd geweest met het 102de artikel van het Reglement, waarin stond dat de leden van de
constitutiecommissie alle mogelijke vrijheid hadden in het opstellen van een grondwetsontwerp, en
het 107de artikel, dat stelde dat ze hiervoor zes maanden de tijd hadden. 47
Daarbij hadden de briefschrijvers ingestemd met het decreet van 19 december, waarin de
vergadering de beginselen had vastgesteld waarop de grondwet in ieder geval zou moeten zijn
gebaseerd: wederom een handeling in strijd met het Reglement. Tot slot hadden zij op 22 januari de
verklaring tegen het stadhouderlijk bestuur, de aristocratie, het federalisme en de regeringloosheid
afgelegd; zoals iedereen wist was het Reglement gebaseerd op aristocratische en federalistische
beginselen, en door het afleggen van de verklaring hadden ze dit document feitelijk dus al
afgezworen. 48
Opgesomd fungeerde het beroep op de verbreking van het Reglement, aldus Bosch, als een
‘dekmantel voor [de] aristocratische en federalistische ideën’ van de briefschrijvers, die door hun
wegblijven uit de vergadering bovendien ‘ligtvaardig’ hun dure eed hadden verbroken. De
Commissie concludeerde dat de briefschrijvers daarom niet alleen van hun huidige post vervallen
moesten worden verklaard, maar dat zij ook in de toekomst geen posten ‘in de maatschappij’
zouden mogen waarnemen; dat het stemrecht hen voorts voor acht jaar zou moeten worden
ontnomen, en dat zij bovendien in de gaten moesten worden gehouden door het justitiële apparaat,
om te voorkomen dat ze iets zouden ondernemen tegen de ‘publieke veiligheid’. 49

46

Dagverhaal VIII, nr. 831 (zitting 7 februari 1798) 527-28; nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 529-30.
Dagverhaal VIII, nr. 831 (zitting 7 februari 1798) 528; nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 529.
48
Dagverhaal VIII, nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 529-30. De commissie ging hiermee, waarschijnlijk bewust,
voorbij aan het feit dat de briefschrijvers geen eed hadden gezworen, maar een verklaring hadden afgelegd;
doorgaans werd tussen eed en verklaring in het Bataafse tijdvak een scherp onderscheid gemaakt. Zie hiervoor
bijvoorbeeld het rapport van een commissie onder leiding van Jacob Hahn, dat tijdens de eerste Nationale
Vergadering verscheen: Dagverhaal I, nr. 73 (zitting 28 mei 1796) 581; nr. 77 (zitting 28 mei 1796) 612-15.
49
Dagverhaal VIII, nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 530.
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352

Twee weken nadat de Republikeinen met een staatsgreep hadden beoogd de bokken voor eens
en altijd van de schapen te scheiden, leidde het rapport van de Commissie Bosch onder de leden
van de vergadering alweer tot een nieuwe waterscheiding. De rapporteurs stuitten op een muur van
kritiek. Onder de felste criticasters waren diverse onafhankelijke leden die achteraf hadden
ingestemd met de staatsgreep, maar part noch deel hadden gehad aan de voorbereiding ervan.
Hendrik Costerus en Jacob Floh vonden dat de commissie er verkeerd aan had gedaan alle
briefschrijvers over een kam te scheren. Zij wezen erop dat de plaatsvervangers bijvoorbeeld niet aan
de stemming over de algemene heffing hadden deelgenomen – voor dit debat hadden de leden van
de constitutiecommissie tijdelijk hun plaatsen als leden van de vergadering weer ingenomen – en
dat hen dus ook niet kon worden verweten toen al met het Reglement te hebben gebroken. Floh
voegde daar aan toe dat de mede onder vuur liggende Derk Bodde op 22 januari afwezig was
geweest en zodoende de verklaring niet had afgelegd, waardoor hij nu ook niet kon worden geacht
met het verklaarde te hebben gebroken. Het rapport, concludeerde Floh, was niet precies genoeg. 50
De parlementsleden die het rapport kritiseerden waren er niet op uit punten te scoren met
procedurele aanmerkingen op de onzorgvuldige werkwijze van de commissie, maar gaven uiting aan
een dieper liggend verschil van inzicht. Het ging erom, verduidelijkte Costerus, dat het vaderland
erbij gebaat was dat niet méér revolutionaire stappen werden gedaan dan volstrekt noodzakelijk.
Ongetwijfeld was de ‘groote revolutionaire stap’ van 22 januari nodig geweest, en de spoedige
inwerkingtreding van een grondwet zou deze stap legitimeren. Nu echter was het zaak de gevolgen
van de 22ste januari zo zacht mogelijk op de Bataven te doen neerdalen en de geest van de natie
niet verwijderd te laten raken van die van de wetgever. De laatste moest daarbij rekening houden
met het karakter van de Nederlander die hij de eer had te vertegenwoordigen: zachtaardig, met een
bedaard oordeel en gematigde hartstochten. 51
Wanneer hij deze algemene regel toepaste op het geval in kwestie, meende Costerus dat de
briefschrijvers weliswaar een misstap hadden begaan, maar dat ze daarmee nog niet konden worden
gehouden voor aristocraten die met hun actie bewust de vergadering hadden willen ontwrichten om
zo de revolutie te doen mislukken. De meeste briefschrijvers kende hij goed genoeg om te kunnen
uitsluiten dat sprake was van het ‘misdadig oogmerk’ waarvan ze werden beschuldigd. Eerder
geloofde hij dat ze overijld hadden gehandeld, en dat ze daarmee een ‘menschelijke zwakheid’
hadden begaan. Wie was echter te allen tijde onfeilbaar? Costerus concludeerde dat de voorgestelde
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Dagverhaal VIII, nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 530-31 en 534-35.
Dagverhaal VIII, nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 530-31.
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maatregelen veel te straf waren. Hij wilde daarom dat de Commissie Bosch de kwestie nogmaals in
behandeling zou nemen. 52
Nadat Costerus was uitgesproken, verdrongen zijn collega’s zich voor het spreekgestoelte om zich
achter zijn advies te scharen. Onder hen bevonden zich ook opvallend veel parlementsleden die als
bezoekers van de Republikeinse sociëteit actief of in elk geval passief betrokken waren geweest bij
het beramen van de staatsgreep. Adriaan Ploos van Amstel, Petrus de Sonnaville, Joan Aufmorth,
Jan Hendrik Meyer, allen ondertekenaars van het Republikeinse manifest Aan de Bataafsche natie en
van de Points constitutionnels convenus, trokken hier de streep die zelfs in tijden van revolutie niet
mocht worden overschreden. Jacob Blauw, die zichzelf graag hoorde spreken, deed dit met een
advies dat inhoudelijk niets verschilde van dat van Costerus, maar dat net iets pregnanter was
geformuleerd. Blauw kreeg de expliciete instemming van nog meer Republikeinen, onder wie
Joachim Nuhout van der Veen, Oene Gorter en Simon Schermer, en vond in de persoon van zijn
vriend Theodorus van Leeuwen zelfs een lid van de voormalige Republikeinse staatsgreepcommissie
aan zijn zijde. 53
De stoet aan parlementsleden die de Commissie Bosch kapittelde om haar hardvochtigheid
kreeg fel weerwerk van de commissieleden en van een aantal sympathisanten, onder wie Ary Voogd,
Hartog Lemon en François van Rosevelt Cateau. Voor commissielid Cornelis van der Hoeven
bleven alle briefschrijvers ‘meinëedigers en even zeer strafbaar’, omdat zij allen, hoogstens met
uitzondering van Bodde, de verklaring hadden afgelegd en die door hun demissie weer hadden
verbroken. 54 Commissievoorzitter Bosch voegde hier misprijzend aan toe dat de leden van de
vergadering die de demissie van de briefschrijvers toeschreven aan menselijke zwakheid, hun
adviezen mochten beschouwen als ‘gedenktekens van hun eigen zwakheid, […] en dat waarlijk zulke
zwakke zielen het in dit tijdvak aan de benodigde sterkte ontbreekt’. 55
De zwakke zielen wonnen de stemming die volgde met 32 tegen 25 stemmen, waarmee ze
verzekerd waren van de minachting van de parlementariërs die in de vergadering een harde lijn
voorstonden. Jacob Blauw, die geloofde dat het zijn advies was geweest dat had geleid tot de
verwerping van het ‘hatelijk rapport van Bosch’, werd bij het sluiten van de zitting door Van der
Hoeven en Midderigh uitgemaakt voor slijmgast; hij had zijn collega’s daarop toegevoegd dat men
‘stapelzot’ moest zijn als ‘men in dit moment in dit land vervolgingen wil organiseeren’. 56 Niet veel
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later vertrok Blauw voor een missie naar Parijs, waarmee hij de nationale politiek definitief de rug
toekeerde. 57
Dat de Commissie Bosch zich niet door haar tegenstanders had laten overtuigen bleek de
volgende dag, toen zij morrend gehoor gaf aan de opdracht opnieuw rapport uit te brengen. Met
nauwelijks verhuld cynisme recapituleerde Bosch de argumenten die door de vergadering tegen zijn
eerste rapport waren ingebracht: de briefschrijvers waren noch ‘moetwillige verlaters van hunnen
post’, noch ‘meinëedigen’, noch hadden zij enig ‘misdaadig oogmerk’ gehad; men was van hun
‘braafheid’ overtuigd geweest, en hun demissie moest alleen worden toegeschreven aan ‘menselijke
zwakheid’ of ‘overdrevene naauwgezetheid van geweten’. 58
De commissie gaf toe dat het parlementslid Bodde en de plaatsvervangers niet alles ten laste kon
worden gelegd waaraan de overigen zich schuldig gemaakt hadden, maar zij moest de vergadering er
tevens aan herinneren dat ook zij eerder hadden ingestemd met een gedeeltelijke verbreking van het
Reglement. De commissie hield daarom staande dat de te nemen maatregelen voor allen gelijk
moesten zijn. Daar zij de stap die door de briefschrijvers was gezet voorts nog altijd beschouwde als
misdadig en in strijd met de ‘algemeene veiligheid’ en het ‘heil des vaderlands’, oordeelde de
commissie dat de demissionaire leden vervallen verklaard moesten worden van hun posten.
Eventuele verdere maatregelen ‘ter bewaring der publicque veiligheid en vastgestelde orde’ stelde zij
nu voor over te laten aan het Intermediair Uitvoerend Bewind. 59
Ploos van Amstel beklaagde zich dat dit geen nader advies was, maar een verdediging van de
premissen én de conclusie van het rapport dat een dag eerder door de vergadering was verworpen. 60
Veel wezenlijker was de opmerking van Nuhout van der Veen, die zich afvroeg of de commissie
werkelijk bedoelde dat het besluit in deze zaak moest worden overgelaten aan het Intermediair
Uitvoerend Bewind, of dat zij slechts wilde dat het bewind het toezicht zou krijgen over door de
vergadering vast te stellen maatregelen. Als het eerste het geval was, waarschuwde Nuhout, zou hij
daarmee nooit instemmen.
We stuiten met deze opmerking op een belangrijke machtsvraag die na de staatsgreep van 22
januari en de aanstelling van het Uitvoerend Bewind was ontstaan. In een vorig hoofdstuk zagen we
dat de comités die vóór de staatsgreep samen de uitvoerende macht vormden krachtens het
Reglement geheel ondergeschikt waren aan de Nationale Vergadering, maar dat zij zich in de praktijk
niet altijd even veel aan de parlementaire decretenstroom gelegen lieten liggen. Het was voor de
57

Het was de bedoeling dat Blauw na zijn verblijf in Parijs als gezant zou afreizen naar Wenen, maar hij bleef in
Parijs en zou uiteindelijk van zijn gezantschap worden ontslagen: Elias en Schölvinck, Volksrepresentanten en
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Nationale Vergadering niet eenvoudig geweest een beeld te krijgen van de werkzaamheden van de
uitvoerende comités, laat staan deze daadwerkelijk aan te sturen. Dit neemt niet weg dat het
initiatief voor het te voeren beleid steeds duidelijk had gelegen bij de vergadering, en dat de
uitvoerende macht, hoe ruim de marges waarbinnen zij had kunnen opereren ook waren geweest, in
laatste instantie wel degelijk gebonden was geweest aan de politieke koers die door de wetgevende
macht werd bepaald.
Na de staatsgreep hield dit op vanzelfsprekend te zijn. Met de nietigverklaring van het Reglement
was de verhouding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht niet langer gedefinieerd. Het
enige dat hiervoor in de plaats was gekomen was de betuiging, op 25 januari door de
Constituerende Vergadering gedecreteerd, dat het Uitvoerend Bewind zou worden ‘bekleed met alle
de noodige magt, om de rust, onafhangelykheid en voorspoed der Republiek […] te verzekeren’. 61
De vraag waar de grenzen van deze macht lagen en of het aan het Uitvoerend Bewind zelf of aan de
Constituerende Vergadering was om dit te bepalen bleef daarmee onbeantwoord. Het was echter
een vraag die de vergadering niet uit de weg kon gaan. Het was Nuhout die haar voor het eerst
expliciet stelde en direct zelf beantwoordde. In zijn ogen moest het Uitvoerend Bewind nog altijd
worden beschouwd als louter de uitvoerder van beleid dat door de wetgevende vergadering was
gemaakt.
Hij bleek daarmee een minderheidsstandpunt in te nemen. Commissielid Cornelis van der
Hoeven stelde in reactie op Nuhout dat de vraag niet luidde of het Uitvoerend Bewind het toezicht
over de briefschrijvers zou worden toevertrouwd, omdat het dat al lang uitoefende, maar of het
bewind zou worden gemachtigd ten aanzien van de briefschrijvers zélf die maatregelen te nemen die
het tot behoud van de rust ‘dienstig en nodig’ achtte. De vergadering stemde hierop in met het in
het commissierapport geformuleerde decreet. 62
Diverse voorzitters beschouwden het besluit over de briefschrijvers als een precedent en
adviseerden voortaan regelmatig niet alleen de uitvoering maar ook de besluitvorming aan het
Uitvoerend Bewind over te laten. Onder het kleine groepje parlementariërs dat zich hiertegen bleef
verzetten waren het vooral Adriaan Ploos van Amstel en Coenraad Visser die zich onderscheidden.
Ploos was ‘er niet voor’ zaken die ter vergadering kwamen ‘zoo maar te renvoyeeren aan het
Uitvoerend Bewind’, terwijl Visser probeerde te voorkomen dat de vergadering een rekest
doorstuurde naar het Uitvoerend Bewind ‘om daarop te disponeeren’, omdat het bewind dan ‘het
recht zou worden toegekend […] die wet te veranderen of ten minsten te interpreteeren’ terwijl dit
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recht ‘niet de uitvoerder van de wet maar de wetgever toekwam’. 63 Bij de behandeling van een
rekest stelde Visser dat een rekwestrant niet zonder reden zijn toevlucht had genomen tot de
Constituerende Vergadering, en dat deze diens rekest ‘niet zenden kan aan het Uitvoerend Bewind
om daar in te voorzien, maar dat hetzelfde wel degelijk behoord tot het departement deezer
vergadering’. 64 Visser kwalificeerde het als ‘gevaarlijk’ dat de uitvoerende macht als het ware zelf
wetten zou mogen maken, en vond dat de vergadering niet gemachtigd was het bewind een dergelijk
mandaat te verlenen. Ploos van Amstel was het hier helemaal mee eens en stelde ‘dat geene wet
kragt van wet heeft, zo zij niet door den wetgever gegeeven was’. 65
Menig parlementslid voelde de plicht verzet tegen het vrijwillig inperken van de eigen
competentie te steunen, en het gebeurde verschillende malen dat de vergadering zich met leden als
Ploos van Amstel en Visser verenigde. Daar het gros van de parlementsleden zich echter niet
geroepen voelde deze praktijk zelf actief tegen te gaan en het kleine groepje kritische leden zich lang
niet bij iedere kwestie roerde, werden preadviezen die ertoe strekten de uitvoerende macht carte
blanche te geven minstens zo vaak wél door de vergadering overgenomen. We moeten dus
constateren dat hoewel juist de Republikeinen zich altijd sterk hadden gemaakt voor het primaat
van de wetgevende macht ten opzichte van de uitvoerende macht – een machtsverhouding die ze,
zoals we zullen zien, ook in de Staatsregeling zouden laten terugkomen – na 22 januari een tijdelijke,
door de Constituerende Vergadering gesanctioneerde verschuiving van de macht in omgekeerde
richting valt waar te nemen.
In de kwestie rondom de briefschrijvers liet het Uitvoerend Bewind zo lang niets van zich horen
dat algemeen werd aangenomen dat zij verder met rust zouden worden gelaten. Pas op 12 april
1798, elf dagen voordat de volksraadpleging over een nieuw Ontwerp van Constitutie zou
plaatsvinden, kwam het bewind alsnog met een proclamatie. 66 Het verklaarde hierin te hebben
besloten dat de parlementsleden die zich aan de tweede Nationale Vergadering hadden onttrokken
niet alleen vervallen zouden zijn van alle ambten die zij daarvoor hadden bekleed, maar dat zij –
met ingang van de stemming over het grondwetsontwerp – niet tot de grondvergaderingen zouden
mogen worden toegelaten en dus moesten worden geacht hun stemrecht te hebben verloren.
Daarnaast werden alle briefschrijvers, voor zover zij zich nog in Den Haag bevonden, gelast zich zo
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spoedig mogelijk naar hun woonplaatsen te begeven, waar ze onder toezicht zouden worden gesteld
van de plaatselijke besturen. 67 Het Uitvoerend Bewind koos hiermee ten langen leste de harde lijn
van de Commissie Bosch.
De briefschrijvers van de Nationale Vergadering waren bepaald niet de enigen die in de aanloop
naar het referendum hun stemrecht werd ontnomen. Uitsluiting van het recht om te stemmen op
grond van politieke overtuiging was in het Bataafse tijdvak op zichzelf niet ongewoon; het had ook
plaatsgevonden tijdens elk van de drie landelijke stemmingen – twee keer voor de Nationale
Vergadering, één keer voor het Ontwerp van Constitutie – die tot dan toe hadden plaatsgevonden. 68
De uitsluitingsprocedure werd ditmaal echter aanzienlijk aangescherpt. De constitutiecommissie
bracht hiertoe tijdens de zitting van 10 maart een voorstel in. De Constituerende Vergadering
decreteerde daarop dat de grondvergaderingen voorafgaande aan de stemming zouden worden
gezuiverd van ‘zodanigen, van welken men met grond verwagt, dat zij de heilige grondbeginselen
onzer omwending zullen wederstreven’. 69
Aan deze ruime definitie moest nader invulling worden gegeven door daartoe aangestelde
‘agenten der zuivering’. Hiermee werd tegemoet gekomen aan een wens van de Franse gezant
Charles Delacroix. 70 Deze agenten, die onder het gezag stonden van het Uitvoerend Bewind,
kwamen in actie nadat de plaatselijke besturen lijsten hadden opgesteld met ‘apparente’
stemgerechtigden, dat wil zeggen alle mannelijke inwoners van hun gemeente die voldeden aan de
formele eisen – ontleend aan de voorliggende grondwet 71 – en die zich sinds 1795 ten minste een
keer eerder in de grondvergaderingen hadden laten zien. 72 De agenten kregen tot taak deze
stemlijsten te inspecteren en alle namen te schrappen van personen die hen waren gebleken het
nieuwe bewind niet te steunen. 73
De opgeschoonde lijsten gingen terug naar de plaatselijke besturen, die de overgebleven
stemgerechtigden opriep de verklaring tegen stadhouderlijk bestuur, federalisme, aristocratie en
regeringloosheid mondeling af te leggen en schriftelijk te ondertekenen. De burgers die dit hele
traject succesvol hadden doorlopen, werden bijgeschreven in een stemregister en hadden het recht
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op 23 april hun stem uit te brengen. 74 Er stond echter meer op het spel dan dit alleen. Wie niet
stemgerechtigd werd verklaard, verloor daarmee ook zijn recht welk overheidsambt dan ook te
bekleden of van overheidswege een pensioen te ontvangen. 75
Al eerder had het Intermediair Uitvoerend Bewind de Intermediaire Administratieve Besturen
van de ‘voormalige gewesten’ opdracht gegeven alle bestuurders en ambtenaren van de plaatselijke
overheden te ontslaan en te vervangen door mannen die ‘de jegenswoordige orde van zaken
volkomen zijn toegedaan’. Ook in de uitvoering van deze taak werden de gewestelijke overheden
indien nodig bijgestaan door speciaal hiervoor benoemde ‘agenten’. 76 In veel gevallen werd de
ontslagen ambtenaren opgedragen hun ambten provisioneel te blijven bekleden om bestuurlijke
chaos te voorkomen. 77 Er was evenwel ook sprake van reële zuiveringen, waarbij de voormalige
leden van de op last van het Intermediair Uitvoerend Bewind gesloten Moderate sociëteiten het in
elk geval moesten ontgelden. 78 De overige overheidsfunctionarissen konden erop hopen dat de
zuivering hen bespaard zou blijven. Systematisch onderzoek naar de rol van de agenten in dit
zuiveringsproces is gewenst, maar geruchten over verschillende incidenten die in het parlement en
de media circuleerden duiden er vooralsnog op dat zij in het uitoefenen van hun taak lang niet
altijd even gewetensvol hebben gehandeld. 79
De ambtenaren die door deze zuiveringsronde van hun broodwinning verstoken waren geraakt,
hadden zich vastgeklampt aan de gedachte dat het ging om een tijdelijke maatregel, die slechts zou
voortduren tot de revolutie met het aantreden van een constitutionele regering was beëindigd. 80
Wanneer zij daarenboven voor een nog onbepaalde periode uit de stemregisters werden geschrapt,
zouden ze voorlopig helemaal niet meer hoeven te rekenen op een pensioen of een bezoldigde
overheidsfunctie.
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Zodra de zuiveringen van de grondvergaderingen goed op gang waren gekomen, begon het zoals
te verwachten was klachten te regenen bij de verschillende overheidsinstanties. Als zij al te goeder
trouw waren, bleken de agenten – deels dezelfde personen als de agenten die eerder betrokken
waren geweest bij de reorganisatie van de plaatselijke overheden 81 – hun instructies evengoed
onmogelijk te kunnen vertalen naar een consequent en transparant optreden. Op 6 april kwam bij
de vergadering een rekest binnen van een zekere burger Jacobie uit Arnhem, die stelde ten onrechte
van de stemlijst te zijn geschrapt en verzocht om rehabilitatie door de agenten ter plaatse, die op
basis van verkeerde informatie tot hun oordeel zouden zijn gekomen. Simon Schermer zag de bui al
hangen en stelde voor dit rekest te laten afhandelen door het Uitvoerend Bewind, omdat er
ongetwijfeld nog vele zouden volgen en de vergadering deze niet allemaal zou kunnen verwerken.
Na bezwaren van Ploos van Amstel en Konijnenburg, die het wel degelijk de taak van de
vergadering vonden om dergelijke klachten te behandelen, werd besloten dat het Uitvoerend
Bewind de vergadering eerst over de kwestie moest adviseren; de vergadering zou tevergeefs op dit
advies blijven wachten. 82 Toen tijdens de volgende zitting een nieuwe klacht binnenkwam, ditmaal
van een groep uitgesloten burgers uit Tiel, kreeg Schermer alsnog zijn zin: vanaf dat moment
werden de klachten direct doorgestuurd naar het Uitvoerend Bewind ‘om in deezen het nodige te
verrichten’. 83
Na dit besluit realiseerden de uitgeslotenen zich dat het weinig zin had te proberen bij de
Constituerende Vergadering hun gelijk te halen; zij stuurden hun rekesten voortaan vooral naar
individuele parlementsleden of rechtstreeks naar het Uitvoerend Bewind. 84 In politiek geëngageerd
Nederland waren de zuiveringen in de weken voor het referendum het gesprek van de dag. ‘De
zuivering van de grondvergaderingen gaat heerlijk’, schreef de immer cynische oud-parlementariër
Jan Smissaert op 19 april aan Samuël Wiselius. Volgens Smissaert, die evenmin als de meesten van
zijn vrienden was opgeroepen om te komen stemmen, waren ‘reeds een half millioen requesten […]
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ingekomen om te klagen over de arbitraire mishandelingen van de agenten ad hoc’.
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Waarschijnlijk was dat wat overdreven, maar indrukwekkend was de klachtenstroom zeker. Adriaan
Brouwer, een andere correspondent van Wiselius, schreef met eigen ogen gezien te hebben dat de
persoonlijk aan hun beider vriend Ockerse gerichte klachten op één dag optelden tot een half riem
papier, wat neerkomt op niet minder dan tweehonderdvijftig klachten. 86
Voor de leden van de Constituerende Vergadering was het vrijwel onmogelijk zich aan de indruk
te onttrekken dat met het ruime mandaat voor de zuiveringsagenten een monster was gecreëerd.
Tijdens de zitting van 18 april was het uiteindelijk Bernard Hoffman die aandacht vroeg voor het
slagveld dat was aangericht. Hoffman gaf een stem aan de ‘algemeene klagte […] over de uitsluiting
van zeer veele Bataafsche burgeren uit de grondvergadering’. Hij realiseerde zich dat het te kort dag
was om nog voor de stemming alle door de agenten begane misstappen recht te zetten, maar vond
dat op zijn minst een krachtig signaal moest worden afgegeven. Hij stelde voor het Uitvoerend
Bewind te gelasten een proclamatie uit te vaardigen, waarin duidelijk moest worden dat burgers die
vonden dat hen onrecht was aangedaan werden uitgenodigd zich te vervoegen bij de wetgevende
vergadering, die dan alsnog zou uitzoeken of zij hun stembevoegdheid dienden terug te krijgen. Als
zou blijken dat de agenten niet door tijdsgebrek of onkunde, maar opzettelijk verkeerd hadden
gehandeld, zouden zij hiervoor ter verantwoording worden geroepen. 87
Collega’s buitelden over elkaar heen om Hoffmans voorstel te prijzen, waarna het zonder
resumptie werd gedecreteerd. 88 De Constituerende Vergadering erkende hiermee onverholen dat de
situatie uit de hand was gelopen. Als het Uitvoerend Bewind hiervan nog niet overtuigd was
geraakt, werd het twee dagen later nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Op 20 april was het
bij het bewind, dat voorlopig was ondergebracht in het Logement van Amsterdam aan het Plein,
een komen en gaan van afvaardigingen van Amsterdamse burgers en bestuurders. Allen bezwoeren
zij de leden van het bewind dat in hun stad op de dag van het referendum een oproer zou uitbreken
wanneer de onvrede onder het gezuiverde deel van de bevolking niet werd weggenomen. 89
Nadat leden van de Constituerende Vergadering en Amsterdamse revolutionairen tot diep in de
nacht op het Uitvoerend Bewind hadden ingepraat, werd uiteindelijk overeenstemming bereikt over
de tekst van een proclamatie, die direct de volgende dag werd uitgevaardigd. 90 Het Uitvoerend
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Bewind liet hierin weten dat een onderzoek zou worden ingesteld naar het handelen van de
reorganisatie- en zuiveringsagenten, en dat alle nog in functie zijnde ambtenaren hun ambt
hangende dit onderzoek zouden behouden, ook wanneer zij van het stemrecht waren uitgesloten. 91
In hun ijver om hun idealen ook op de lange termijn te doen zegevieren ondernamen de
Republikeinen een reeks stappen die vooral tot gevolg had dat hun eigen machtspositie werd
aangetast. De zuivering van de Nationale Vergadering, de vernietiging van de provinciale
soevereiniteiten en zelfs de repressieve maatregelen tegen de Moderaten waren hen door veel
onafhankelijke Bataven nog vergeven als noodzakelijk kwaad om snel tot een grondwet te komen.
De onverwachtse arrestatie en opsluiting van de aanvankelijk met coulance behandelde afgezette
volksvertegenwoordigers ging velen echter te ver. Nog meer verontwaardiging was er over de wijze
waarop werd opgetreden tegen de leden van de tweede Nationale Vergadering die na de staatsgreep
per brief hun demissie hadden medegedeeld.
Dat de briefschrijvers het stemrecht en de daaraan verbonden privileges werd ontzegd kon
eventueel nog worden uitgelegd als een procedurele maatregel die in overeenstemming was met de
aanstaande grondwet, maar hun verbanning uit Den Haag en hun ondertoezichtplaatsing konden
moeilijk anders worden uitgelegd dan maatregelen begaan uit rancune over hun weigering de
staatsgreep te legitimeren. De revolutionaire leiding had kunnen weten dat de hiertoe strekkende
publicatie van het Uitvoerend Bewind veel kwaad bloed zou zetten, omdat immers in het reeds in
februari gevoerde parlementaire debat over deze kwestie was gebleken dat niet alleen veel
onafhankelijke leden, maar zelfs een groot deel van de Republikeinen de voorgenomen maatregelen
te straf vonden.
Het debat over de briefschrijvers vormde daarmee een keerpunt in de revolutie: naarmate
duidelijker werd dat de grondwet nauwelijks dichterbij kwam zolang de reglementaire weg werd
bewandeld, hadden zich sinds het begin van de eerste Nationale Vergadering steeds meer
onafhankelijke leden bij de Republikeinen aangesloten. In het debat over de briefschrijvers
begonnen diezelfde parlementsleden en zelfs Republikeinen van het eerste uur zich nu van de in het
Intermediair Uitvoerend Bewind en de constitutiecommissie verenigde revolutionaire top af te
keren. De zuiveringen van de lokale besturen en van de grondvergaderingen moesten toen nog op
gang komen.
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De wetgevende macht in de Staatsregeling
In het massaal verworpen Ontwerp van Constitutie was geopteerd voor een wetgevend lichaam
bestaande uit twee kamers. Het wetgevend lichaam was er geplaatst binnen een structuur waarin de
wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht elk een vertegenwoordigende status zouden
krijgen. De grondwet moest ervoor zorgen dat deze drie machten harmonieus met elkaar zouden
samenwerken. Deze structuur was deels ontleend aan de in 1795 geformuleerde ideeën van
Emmanuel Sieyes en viel deels terug te voeren op het denken van Montesquieu. De eerste
Nationale Vergadering had met de keuze voor dit model een middenweg trachten te vinden. De
uitersten die zij vermeed waren enerzijds (haar perceptie van) de Franse grondwet van 1795, waarin
de machten te veel van elkaar zouden zijn afgescheiden, en anderzijds een model dat bij velen
associaties opriep met de Franse grondwet van 1793, waarin de uitvoerende en de rechterlijke
macht aan de wetgevende ondergeschikt werden gemaakt.
Na de massale verwerping van het eerste Ontwerp van Constitutie ving op 18 september 1797 de
constitutiecommissie van de tweede Nationale Vergadering met haar werkzaamheden aan. Het was
de commissieleden duidelijk dat het door hen te ontwerpen grondwetsontwerp er anders uit moest
zien dan het verworpen Ontwerp. Gezien de verhoudingen binnen de nieuwe commissie, waarin de
Moderaten duidelijk de minderheid uitmaakten, zag het er niet naar uit dat het eerste Bataafse
grondwetsontwerp alsnog zou worden ingeruild voor een ontwerp dat meer leek op de Franse
grondwet van 1795; dit model was in de vorige vergadering immers vooral door Moderaten
omarmd.
De onwaarschijnlijkheid van een dergelijke keuze werd nog vergroot door recente
ontwikkelingen in de Franse politiek. In april 1797 waren in Frankrijk verkiezingen gehouden voor
de Conseil des Cinq-Cents en de Conseil des Anciens. De leden die het uittredende derde deel van
de beide raden vormden waren bij deze verkiezingen nauwelijks herkozen; het electoraat had de
voorkeur gegeven aan burgers die aanzienlijk minder enthousiast waren over de verworvenheden
van de Revolutie, onder wie verschillende nauwelijks verhulde voorstanders van herstel van de
monarchie. 92 De verkiezingsuitslag verdeelde de leden van het Directoire. De directeurs Reubell,
Barras en La Révellière-Lépeaux vonden elkaar in de overtuiging dat de contrarevolutie de overhand
dreigde te krijgen en dat de verkiezingen moesten worden teruggedraaid, terwijl de andere twee
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directeurs, Carnot en Barthélemy, de uitslag wilden respecteren. Op 4 september 1797 werden de
twee gematigde directeurs buitenspel gezet toen het overige drietal met behulp van het leger de
macht greep. Barras, Reubell en La Révellière-Lépeaux verklaarden dat zij alleen op deze manier een
royalistisch complot tegen de revolutie hadden kunnen verijdelen. Zij zuiverden de Conseils en
verklaarden de verkiezingen deels ongeldig. 93
De anti-royalistische coup in Frankrijk was groot nieuws in de Bataafse Republiek, waar zij werd
gevierd als een overwinning van de revolutie op de contrarevolutie. 94 De vijanden van het nieuwe
Franse bewind waren de vijanden van de Bataven. Een van deze vijanden was François-Antoine de
Boissy d’Anglas, die als lid van de Conseil des Cinq-Cents was gearresteerd en verbannen naar een
eilandje in de Atlantische Oceaan. 95 Boissy d’Anglas was achter de schermen misschien niet de
belangrijkste auteur geweest van de Franse grondwet van 1795, maar het door hem uitgesproken
Discours préliminaire dat bij deze grondwet hoorde had hem voor de Bataven gemaakt tot haar
belangrijkste gezicht. Nu hij in diskrediet was geraakt zouden zelfs Moderaten en ideologisch met
hen verwante onafhankelijke parlementsleden zich twee keer bedenken voordat zij het Discours er in
iedere discussie met de haren bijsleepten, zoals tijdens de eerder gevoerde constitutionele debatten
wel was gebeurd.
Gedurende het najaar van 1797 werd geleidelijk duidelijk dat de tweede constitutiecommissie
meer neigde naar het alternatief dat in de eerste Nationale Vergadering door de Republikeinen was
gepropageerd. Om haar werkzaamheden te bespoedigen had de commissie besloten zich te verdelen
in subcommissies, die preliminair onderzoek verrichtten naar de verschillende thema’s die in de
grondwet moesten terugkomen. Op 9 november bracht een subcommissie bestaande uit de leden
Ockerse, Konijnenburg, Fokker, Wentholt en Verhoysen rapport uit over de vorm van het
wetgevend lichaam. 96
Het was Willem Ockerse die in de subcommissie het initiatief had genomen door zijn collega’s
een gedetailleerd plan voor te leggen, en het was nu ook Ockerse die ten overstaan van de gehele
constitutiecommissie optrad als woordvoerder. 97 Namens de subcommissie zei hij de wetgevende
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macht te beschouwen als ‘eene verteegenwoordiging, en wel de eenige verteegenwoordiging des
geheelen volks’; het model van de drie vertegenwoordigende machten werd hiermee direct
nadrukkelijk verworpen. Omdat alleen het wetgevend lichaam een vertegenwoordigende status had,
was het volgens de subcommissie van het grootste belang dat het ook permanent zou zijn; een
lichaam dat soms wel, soms niet aanwezig was, viel met de status van nationale vertegenwoordiging
niet te rijmen. De optie om de zittingen van het wetgevend lichaam incidenteel op te schorten, die
in het verworpen Ontwerp van Constitutie nog wel had bestaan, achtte de subcommissie misschien
iets voor de toekomst, maar in de bepalende eerste jaren na het aannemen van de grondwet was
voortdurend toezicht van het wetgevend lichaam een vereiste. 98
In het Ontwerp van Constitutie was het wetgevend lichaam verdeeld in twee kamers, waarvan een
kamer wetsvoorstellen deed en de ander ze bekrachtigde. De subcommissie herhaalde hier de
argumenten die al in de eerste vergadering tegen dit systeem waren ingebracht: deze splitsing was in
strijd met de ondeelbaarheid van de volksvertegenwoordiging; zij zou leiden tot verwarring en
verdeeldheid, eerst binnen het wetgevend lichaam en vervolgens binnen het gehele bestuur en de
rest van de maatschappij. Uiteindelijk zouden slechts twee doemscenario’s overblijven:
‘regeeringloosheid’ of ‘volstrekt dispotismus’. 99
Ockerse liet doorschemeren dat de subcommissie wel een afgezwakte vorm van bicameralisme
had overwogen. In deze variant zouden beraadslagingen eerst in twee afzonderlijke kamers
plaatsvinden, waarna deze kamers werden samengevoegd voor een slotdebat en het daarop volgende
besluit. Deze variant had het voordeel dat besluiten niet overhaast zouden worden genomen, maar
niet het nadeel dat een van twee kamers de ander zou kunnen overheersen. De subcommissie had
echter geoordeeld dat ook aan deze variant de nodige bezwaren kleefden. Omdat zij bovendien het
principe aanhing dat ‘de eenvouwdigste en minst gecompliceerde wijze, mids even goed werkende,
altoos te verkiezen is’, bepleitte ze toch een eenkamerstelsel. 100
Nieuw was de argumentatie van de subcommissie Ockerse zeker niet, maar wel nieuw was dat er
binnen de constitutiecommissie nu een meerderheid voor te vinden was. Enkele commissieleden
verklaarden zich tegen het eenkamerstelsel en tegen de permanentie van de vergadering; vooral de
Moderaten Jacob de Mist en Eduard van Beyma roerden zich daarbij flink. 101 Toen het op 21
november tot een stemming kwam over de vraag of er een een- of een tweekamerstelsel zou komen,
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haalden de tegenstanders echter bakzeil. Hetzelfde gebeurde toen op 18 december werd gestemd
over de permanentie. 102
De

subcommissie

Ockerse

duidde

de

wetgevende

macht

consequent

aan

als

‘vertegenwoordigende hoogste’ of ‘hoogstvertegenwoordige’ macht. 103 Zij bedoelde hiermee niet te
zeggen dat de wetgevende macht moest worden gezien als de hoogste van de vertegenwoordigende
machten, maar juist dat het ging om de macht die het hoogst moest worden aangeslagen omdat zij
als enige een vertegenwoordigende status had. Wanneer het ging om de vraag in welke verhouding
de wetgevende macht moest staan tot de overige machten, stelde de subcommissie voorop dat in
een republiek een zekere vorm van machtenscheiding noodzakelijk was. Dit moest echter niet
betekenen dat de verschillende machten volkomen onafhankelijk van elkaar moesten
functioneren. 104
Dezelfde subcommissie was ook verzocht zich te buigen over het hoofdstuk met betrekking tot de
uitvoerende macht. Zij had hiertoe een schema met hoofdpunten opgesteld, die op het moment van
de staatsgreep reeds door de gehele constitutiecommissie waren besproken en in al dan niet
gewijzigde vorm goedgekeurd. 105 Hoewel de uitvoerende macht van de subcommissie Ockerse
minder van de Staatsraad verschilde dan op basis van de Republikeinse retoriek in de campagne
tegen het Ontwerp van Constitutie verwacht had mogen worden, was in dit schema niet alleen een
aanzet gegeven tot een aantal veranderingen in het voorkomen – in plaats van ‘Staatsraad’ werd
gekozen voor ‘Uitvoerend Bewind’ en in plaats van vijf voor zeven leden – maar ook tot enige
wijzigingen die ertoe strekten de uitvoerende macht een minder autonome positie te geven. 106
Cruciaal was dat waar de Staatsraad in het Ontwerp werd verkozen door het volk, zij in de
huidige opzet zou worden verkozen door en uit het midden van de wetgevende vergadering; op deze
manier werd tot uiting gebracht dat de uitvoerende macht in tegenstelling tot de wetgevende geen
vertegenwoordigende status zou krijgen. 107 Ook verschillende andere elementen die in de
Republikeinse kritiek op het Ontwerp van Constitutie een belangrijke rol hadden gespeeld, zoals de
mogelijkheid voor de uitvoerende macht om burgers ontheffing te verlenen ten aanzien van
bepaalde wetten en de bevoegdheid van diezelfde macht om verordeningen uit te vaardigen om de
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uitvoering van een wet te bevorderen, werden door de tweede constitutiecommissie negatief
beoordeeld. 108
De toon werd in de tweede constitutiecommissie gezet door Willem Anthonie Ockerse, die na
de staatsgreep de regie zo mogelijk nog steviger in handen kreeg. 109 De zeven leden die op 22 januari
1798 in een derde constitutiecommissie werden benoemd hadden allen ook in de tweede
commissie zitting gehad. 110 Naast Ockerse, die zonder twijfel moet worden gezien als de
hoofdbewerker van de grondwet, ging het om de Republikeinen Konijnenburg, Van Zonsbeek,
Nolst en Fokker, van wie de laatste zijn medewerking staakte toen hij werd benoemd in het
Intermediair Uitvoerend Bewind. In de constititutiecommissie zaten verder de onafhankelijke
parlementsleden Guljé en Hoffman, wier aandeel in de werkzaamheden gering lijkt te zijn
geweest. 111 De kleine omvang van de commissie stelde haar in staat voortvarend te werk te gaan. Op
3 februari schreef Ockerse optimistisch aan Alexander Gogel, zijn voormalige mederedacteur bij De
Democraten, dat de staatsgreep ‘wel verre van vertraging aan ’t werk der constitutie toe te brengen,
veeleer hetzelve verhaasten zal’. 112
Hoewel het woord ‘constitutie’ ter aanduiding van de grondwet nog niet geheel in onbruik was
geraakt, had deze benaming sinds het begin van de tweede Nationale Vergadering snel terrein
verloren ten opzichte van ‘staatsregeling’. Dit neologisme was reeds tijdens de eerste Nationale
Vergadering geïntroduceerd door de Commissie Hahn ter herziening van het Plan van Constitutie. In
de plenaire constitutionele debatten hadden verschillende parlementsleden zich uitgesproken voor
‘staatsregeling’ omdat dit oorspronkelijker Nederlands zou zijn dan ‘constitutie’. Op dat moment
hadden zij het pleit echter verloren van de leden die de voorkeur gaven aan ‘constitutie’, omdat dit
woord onder het Bataafse volk nu eenmaal meer bekendheid genoot. 113 Na het fiasco rondom het
Ontwerp van Constitutie kwam ‘staatsregeling’ weer in beeld als alternatief voor het besmette
‘constitutie’. Na 22 januari hield ook de derde constitutiecommissie deze benaming aan.
De keuze voor een Nederlandse aanduiding voor de grondwet kan niet verhullen dat de
constitutiecommissie met de staatsgreep haar volstrekte onafhankelijkheid ten opzichte van
Frankrijk was kwijtgeraakt. In de Points constitutionnels convenus die voorafgaande aan de 22ste
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januari door Charles Delacroix en de Republikeinen waren getekend, hadden de laatsten zich van
de steun van de Franse gezant verzekerd door zich te committeren aan een reeks principes die lang
niet altijd in overeenstemming waren met het Republikeinse programma. De nog tamelijk
rudimentaire Points markeren echter bepaald niet het eindpunt van de zoektocht naar een
grondwet. Nadat met de coup de belangrijkste opponenten in de vergadering waren uitgeschakeld,
begon nu een nieuw spel met een nieuwe tegenstander, de Franse gezant, die kampte met de
aanzienlijke handicap dat hij niet beschikte over enige kennis van de Nederlandse taal.
In de aanloop naar de staatsgreep was afgesproken dat de Points die aan de grondwet ten
grondslag moesten liggen eerst in een openbare zitting van de Constituerende Vergadering zouden
worden gedecreteerd. 114 Om aan de gang van zaken enige schijn van legitimiteit te verlenen was het
Frederik Rant die hiertoe op 25 januari een ook door enkele medeleden ondertekend voorstel
indiende. 115 Rant had de Points in het Nederlands vertaald of gebruik gemaakt van een
Nederlandstalige versie van het oorspronkelijke document, waaraan het voorstel op enkele details
na gelijk was. 116 Nadat de lezing van het voorstel was geëindigd, spraken Jurriaan Ondorp en enkele
andere leden van de vergadering hun zorg uit over het ontbreken van een artikel dat de
onafhankelijkheid van de Bataafse Republiek vis à vis ‘buitenlandse republieken of mogendheden’
garandeerde; het was iedereen duidelijk dat zij hiermee op Frankrijk doelden. 117
De leden die dit standpunt innamen waren allen parlementsleden die in de aanloop naar de
staatsgreep lid waren geweest van de Republikeinse sociëteit. 118 In die hoedanigheid hadden zij de
Points ondertekend, maar ze hadden vermoedelijk pas later te horen gekregen dat dit document de
weerslag vormde van een akkoord met de Franse gezant. 119 Op aandringen van Ockerse, die
benadrukte dat de onafhankelijkheid gegarandeerd was, werden de door Rant voorgestelde punten
door de vergadering toch aangenomen als grondslagen voor de aanstaande grondwet. 120 Als
voorzitter van de derde constitutiecommissie was het ook aan Ockerse om te bewijzen in hoeverre
hij deze geruststelling kon waarmaken.
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De Staatsregeling van 1798 is in de geschiedschrijving lang beschouwd als een product van Franse
bodem. 121 Sinds enkele decennia zijn historici het echter eens dat de constitutiecommissie in
weerwil van Franse druk het licht heeft gegeven aan een grondwet die grotendeels in
overeenstemming was met haar eigen visie. 122 Deze conclusie is niet heel verbazend wanneer wordt
bedacht dat de belangrijkste grondwetgever – Willem Anthonie Ockerse – zich eerder had leren
kennen als misschien wel de stelligste pleitbezorger van het eerder genoemde standpunt dat voor de
naar hun aard flegmatieke Nederlanders andere wetten moesten gelden dan voor de van nature
driftige Fransen. 123 Vanaf haar eerste vergadering op 29 januari probeerde de commissie de door de
Constituerende Vergadering gedecreteerde grondslagen zoveel mogelijk in overeenstemming te
brengen

met

hetgeen

reeds door de tweede, nog geheel onafhankelijk opererende

constitutiecommissie was besloten, en met de nog bruikbaar geachte delen van het verworpen
Ontwerp van Constitutie. Zij deed dit wel in samenspraak met Delacroix, die nauwkeurig op de
hoogte wilde worden gehouden van de voortgang. De gezant ontving hiertoe dagelijks ‘cahiers’, die
door zijn secretaris Ducange in het Frans waren vertaald. 124
Als toetssteen voor de wensen van zijn superieuren gebruikte Delacroix het Projet de constitution
pour la République batave dat hem bij zijn vertrek naar de Bataafse Republiek was meegegeven. De
hoofdauteur van dit grondwetsontwerp was Pierre Daunou, eerder ook de belangrijkste architect
van de Franse grondwet van 1795, die bij het ontwerpen van het Projet overigens ook gebruik had
gemaakt van het in 1797 door de Bataven verworpen Ontwerp van Constitutie. De schets van Daunou
121
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was onder ogen gekomen van de leden van het Franse Directoire, die er eigenhandig wijzigingen in
hadden aangebracht. Zij hadden het ontwerp vervolgens doorgespeeld naar hun minister
Talleyrand, die het op zijn beurt onder de aandacht van Delacroix had gebracht. 125
Omdat het Franse bewind zich realiseerde hoe sterk de Bataven hechtten aan een grondwet van
eigen bodem, gaf het Talleyrand opdracht het tegenover Delacroix te doen voorkomen alsof het
Projet hen in handen was gesteld door vooraanstaande leden van de Bataafse Nationale Vergadering.
De gezant hechtte zelf aanvankelijk geloof aan dit voorwendsel en vroeg Talleyrand herhaaldelijk
om de namen van deze leden. Toen de Bataven met het grondwetsontwerp geconfronteerd werden,
schreven zij het echter toe aan de Franse directeur La Révellière-Lépeaux, die in 1795 net als
Daunou deel had uitgemaakt van de Franse constitutiecommissie. 126
Uiteindelijk is voor het Projet bij de vervaardiging van de Staatsregeling niet meer dan een
bijrolletje weggelegd geweest. Op 26 januari overhandigde Delacroix een kopie van het document
aan Pieter Vreede, die hem verzekerde dat hij het zo spoedig mogelijk in het Nederlands zou doen
vertalen en aan de constitutiecommissie doen toekomen. 127 Het is niet helemaal duidelijk wanneer
precies Vreede deze belofte is nagekomen, maar na de afronding van het grondwetsontwerp gaf de
constitutiecommissie in ieder geval voor dat zij het Projet pas had ontvangen toen haar
werkzaamheden al een eind gevorderd waren. Tekstuele vergelijking maakt duidelijk dat de Bataafse
grondwet van 1798 meer verwantschap heeft met de deelrapporten uit de tweede
constitutiecommissie en met het Ontwerp uit 1797 dan met het Franse Projet de constitution. 128
Delacroix was vastbesloten toezicht te houden op de werkzaamheden van de derde
constitutiecommissie, maar stuitte daarbij in de praktijk op moeilijkheden. De gezant moest er op
vertrouwen dat zijn voorstellen tot aanpassingen werden doorgevoerd, want hij kon dit door zijn
onbekendheid met de Nederlandse taal niet persoonlijk controleren. 129 Hij ging daarom af op de
berichten die hij kreeg van zijn secretaris Ducange. Blijkens de smoezen waarmee diens rapporten
doorspekt zijn, lijkt deze er echter belang bij te hebben gehad om Delacroix niet altijd even juist of
tijdig te informeren, wellicht omdat hij ook bij het andere kamp op de loonlijst stond.
Meerdere malen schreef hij genoodzaakt te zijn geweest de gezant door tijdgebrek een ‘mauvaise
traduction’ van afgeronde delen te doen toekomen; tussen slechte vertaling en kleine maar soms
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essentiële inhoudelijke verschillen is de scheidslijn uiteraard dun. 130 Eenmaal kwam Ducange zelfs
met het tamelijk bizarre verhaal dat een flink deel van zijn vertalingen bij vergissing door een
schoonmaker in de open haard was gegooid, waardoor zijn verslaglegging aan de gezant ernstige
vertraging had opgelopen. 131 Hij veroordeelde Delacroix op deze manier tot haastwerk, wat alleen
maar in het voordeel van de commissie kon werken. Op 6 maart schreef Ducange dat de
constitutiecommissie het grondwetsontwerp die zelfde dag nog aan de Constituerende Vergadering
zou aanbieden, nadat zij alle door de gezant voorgestelde veranderingen had verwerkt. 132 Hoewel hij
zich later lijkt te hebben gerealiseerd dat dit in veel gevallen niet was gebeurd, zou Delacroix, liever
dan toe te geven dat hij zich door de Bataven om de tuin had laten leiden, tegenover zijn
superieuren blijven volhouden dat de opgetreden verschillen tussen de Staatsregeling en het Franse
Projet niet van essentiële aard waren. 133
Wanneer we nader kijken naar het hoofdstuk over de wetgevende macht, wordt duidelijk hoe de
constitutiecommissie te werk ging in haar pogingen aan het decreet over de grondslagen de
gewenste interpretatie te geven, maar ook hoe zij daar niet altijd in slaagde. In het decreet dat op 25
januari door de Constituerende Vergadering was aangenomen, stond dat het wetgevend lichaam
zou bestaan uit twee raden. 134 Het Franse Directoire lijkt zich minder dan de Bataven te hebben
bekommerd over het onderscheid tussen ‘raden’ en ‘kamers’, maar het eiste in ieder geval een
bicameraal stelsel, omdat het een unicamerale wetgevende macht associeerde met de Convention
Nationale ten tijde van de Terreur. 135 Zoals hierboven duidelijk werd, was in de tweede Bataafse
constitutiecommissie juist besloten tot een eenkamerstelsel, waarvoor de Republikeinen zich ook al
tijdens de eerste Nationale Vergadering sterk hadden gemaakt.
Daar met het besluit om het wetgevend lichaam al dan niet te splitsen moeilijk kon worden
gesmokkeld zonder dat de Franse gezant het zou bemerken, was Ockerse, die ongetwijfeld
persoonlijk de redactie van het hoofdstuk over het wetgevend lichaam op zich had genomen,
teruggekeerd naar het idee dat door hem eerder, in de tweede constitutiecommissie, was gewogen
maar net te licht bevonden. Als acceptabel alternatief voor het eenkamerstelsel was Ockerse nu
alsnog uitgegaan van een wetgevend lichaam dat weliswaar zou worden opgedeeld in twee kamers,
maar dat weer zou worden samengevoegd op het moment dat er een besluit moest worden
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genomen. De constitutiecommissie trachtte deze keuze te legitimeren door erop te wijzen dat het
alternatief, een kamer die wetsvoorstellen maakte en een kamer die deze voorstellen met een
vetorecht kon blokkeren, een van de elementen was geweest die ertoe had geleid dat het Ontwerp
van Constitutie eerder zo massaal door het Bataafse volk was verworpen. Omdat in naam wel degelijk
sprake was van een bicameraal systeem, stelde de commissie niet in strijd te handelen met de letter
van de Points constitutionnels convenus en het daarop gebaseerde decreet. 136
De constitutiecommissie werd uit de droom geholpen door Ducange, die erop wees dat
Delacroix nooit akkoord zou gaan met deze variant. Toen de hierop om advies gevraagde
bewindsleden Vreede en Van Langen dezelfde mening toegedaan bleken, nam de commissie niet
eens meer de moeite op dit punt de confrontatie met de gezant aan te gaan. 137 Het hoofdstuk werd
zo herschreven dat het wetgevend lichaam zou bestaan uit twee kamers die verantwoordelijk waren
voor het maken respectievelijk het bekrachtigen van wetten. Het tweekamerstelsel werd daarmee
uiteindelijk het belangrijkste element van de Staatsregeling dat er alleen kwam omdat de Fransen
erop stonden.
Hierbij moet in herinnering worden gebracht dat het Republikeinse verzet tegen het principe
van bicameralisme tijdens de debatten leidend tot het Ontwerp van Constitutie steeds relatief lauw
was geweest. Het is dus niet zo verwonderlijk dat zij bereid bleken dit punt aan de Fransen op te
offeren. 138 Veel heftiger hadden de Republikeinen zich in ten tijde van de eerste Nationale
Vergadering verweerd tegen andere elementen van het Ontwerp, zoals de vrijheid voor de
kiesmannen om bij de verkiezing van burgers voor het ambt van volksvertegenwoordigers te kiezen
wie ze wilden. Aan deze praktijk was in de Staatsregeling een einde gemaakt. Het waren nu de
grondvergaderingen die in eerste instantie een volksvertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor
het Vertegenwoordigend Lichaam nomineerden. 139 Pas wanneer in de districtsvergaderingen bleek
dat niemand door de volstrekte meerderheid van de grondvergaderingen was benoemd, maakten de
kiesmannen een keuze uit de drie burgers die de meeste stemmen hadden gekregen. 140 De gehate
bezitseis voor de kiesmannen was komen te vervallen. De Staatsregeling was daarmee aanzienlijk
democratischer dan de Franse grondwet van 1795, waarin de kiesmannen wel aan een bezitseis
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moesten voldoen en zij de leden van de wetgevende vergadering zonder mandaat van de
grondvergaderingen mochten kiezen. 141
Een ander kritiekpunt dat in de campage tegen het Ontwerp van Constitutie een prominente rol
had gespeeld was de in Republikeinse ogen te grote macht van het ‘haatlijk vijfmanschap’ dat de
uitvoerende Staatsraad uitmaakte. In de Staatsregeling werd uiteindelijk eveneens besloten tot een uit
vijf leden bestaande uitvoerende macht. Deze oppervlakkige overeenkomst heeft sommige historici
ertoe gebracht te stellen dat zij ook op dit punt aan de Fransen hadden moeten toegeven. 142 Dit is
echter maar zeer ten dele juist.
Bij de nadere uitwerking van de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende machten had
de derde constitutiecommissie hoofdzakelijk voortgebouwd op standpunten die de Republikeinen
al eerder hadden uitgevent en op voorwerk dat door de tweede constitutiecommissie was verricht.
De drie ‘voornaame’ machten in een ‘welgeregelde’ republiek waren volgens de Staatsregeling de
‘vertegenwoordigende hoogste’ macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. 143 De
‘hoogste’ status van de vertegenwoordigende macht kwam tot uitdrukking in de grondregel dat ‘alle
bewindvoerende lichaamen’ aan deze macht ‘ondergeschikt en veräntwoordlijk’ waren. 144 Dit gold
dus ook voor het ‘Uitvoerend Bewind’, een naam die uit de boedel van de tweede
constitutiecommissie was overgenomen. Het verschil in status werd in de praktijk onder meer tot
uitdrukking gebracht door het feit dat de leden van het Uitvoerend Bewind door het
Vertegenwoordigend Lichaam werden gekozen in plaats van door het volk. 145 De bevoegdheid
dispensatie te verlenen voor niet-wettelijk handelen en het recht verordeningen uit te vaardigen
kwamen in de Staatsregeling evenmin voor.
Van belang is verder ook de bepaling dat het Vertegenwoordigend Lichaam ‘nimmer uit één’
ging, waarmee de facto aan de lang gekoesterde Republikeinse wens van permanentie werd
voldaan. 146 Op deze manier kon de wetgevende vergadering constant toezicht houden op het
Uitvoerend Bewind, en hoefde zij geen van haar taken tijdelijk aan het bewind over te dragen. Alles
bij elkaar genomen was het Uitvoerend Bewind dat door de Staatsregeling in het leven werd
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geroepen aanmerkelijk tammer dan de Staatsraad uit het Ontwerp van Constitutie zou zijn geweest.
Hiermee was wel degelijk grotendeels in de Republikeinse eisen voorzien.
De belangrijkste handreiking die aan Delacroix was gedaan was de instelling van een achttal
‘agenten’, de Bataafse tegenhangers van de Franse ministers, die dienden onder het Uitvoerend
Bewind en elk aan het hoofd zouden staan van een agentschap. 147 In de eerste Nationale
Vergadering hadden de Republikeinen zich sterk gemaakt voor uit meerdere leden bestaande
uitvoerende comités in plaats van agenten, en het was tegen hun zin geweest dat in het Ontwerp van
Constitutie tot de aanstelling van min of meer met de agenten vergelijkbare ‘staatssecretarissen’ was
besloten. 148 In de tweede constitutiecommissie, waar de Republikeinen de meerderheid hadden, was
vervolgens alsnog tot comités besloten, maar de Points constitutionnels convenus hadden de derde
constitutiecommissie belet haar voorganger op dit punt te volgen. 149 Met haar keuze voor agenten
bestendigde zij overigens de provisionele praktijk, want het Intermediair Uitvoerend Bewind was na
haar benoeming reeds tot het benoemen van agenten overgegaan. 150 Voor bestendiging van de
staande praktijk was ook gekozen in verschillende artikelen op het gebied van oorlogvoering en
diplomatie, waarin het Uitvoerend Bewind meer bevoegdheden had gekregen dan de
Republikeinen oorspronkelijk hadden gewild. 151 Ook hiertoe was waarschijnlijk besloten op
aandringen van de Franse gezant, die in zijn toekomstige betrekkingen liever te maken had met de
uitvoerende dan met de wetgevende macht.
Wanneer we kijken naar hetgeen in de Staatsregeling was opgenomen over de bescherming van de
volksvertegenwoordigers, blijkt dat de wetgevende macht eveneens was versterkt ten opzichte van de
rechterlijke macht. In het Ontwerp van Constitutie waren leden van de wetgevende vergadering
slechts beschermd geweest tegen vervolging om wat zij in de uitoefening van hun post zeiden. 152
Voor misdaden, al dan niet begaan in de waarneming van hun ambt, zouden ze vervolgd kunnen
147

‘Staatsregeling’, 90, artikel 92.
Zie bijvoorbeeld de bijdragen van Bosch, Van Zonsbeek en Midderigh in het plenaire debat over de uitvoerende
macht: Dagverhaal IV, nr. 374 (zitting 9 februari 1797) 843; nr. 375 (zitting 9 februari 1797) 849; nr. 379 (zitting
10 februari 1797) 879-80. Vergelijk hiermee ‘Ontwerp’, 68-69, artikelen 468-69, artikelen 339-41.
149
De Gou ed., Staatsregeling, I, 188, notulen van 21 november 1797; ‘Points constitutionnels convenus’, 629-30.
150
Het Intermediair Uitvoerend Bewind benoemde zeven agenten: Willem Buys voor Buitenlandse Betrekkingen,
Jacob Spoors voor Marine, Gerrit Pijman voor Oorlog, Alexander Gogel voor Financiën, Reinier Tadema voor
Justitie, Abram La Pierre voor inwendige Politie en Toezicht op Dijken, Wegen en Wateren en Theodorus van
Kooten voor Nationale Opvoeding. Het achtste agentschap dat in de Staatsregeling was voorzien, dat voor Nationale
Economie, zou pas in juli 1799 worden ingevuld.
151
Zo had de subcommissie Ockerse van de tweede constitutiecommissie er bezwaar tegen dat de uitvoerende
macht de opperbevelhebbers van het leger zou benoemen, en dat zij de mogelijkheid zou hebben vrede te sluiten
en verdragen en allianties aan te gaan. Beide bevoegdheden kreeg het Uitvoerend Bewind in de Staatsregeling wel:
‘Ontwerp’, 75 en 78-79, artikelen 379 en 401; De Gou ed., Staatsregeling, I, 197: notulen van 29 november 1797,
197-98, artikelen 5 en 13 lid e; ‘Staatsregeling’, 93 en 97, artikelen 111 en 140. Vergelijk ook Aanmerkingen der
Societeit voor Een en Ondeelbaarheid II, 33-38.
152
‘Ontwerp’, 45, artikel 201.
148

374

worden door het Nationaal Gerechtshof. Het was het gerechtshof alleen dat beoordeelde of tot
vervolging moest worden overgegaan; de wetgevende vergadering zou op de vorming van dit oordeel
geen enkele invloed kunnen uitoefenen. 153
In de Staatsregeling werd in de paragraaf ‘van de vrijwaaring der leden van het
Vertegenwoordigend Lichaam’ een radicaal andere koers gevaren. Allereerst strekte de
parlementaire onschendbaarheid van de volksvertegenwoordigers zich naast dat wat ze zeiden nu
ook expliciet uit tot dat wat ze schreven. 154 Belangrijker was dat er naast de onschendbaarheid nu
ook een verstrekkende immuniteitsclausule in de grondwet was opgenomen. Leden van het
Vertegenwoordigend Lichaam konden uitsluitend worden vervolgd voor misdaden waarop een
lijfstraf stond, en dan nog alleen wanneer ze op heterdaad betrapt waren of wanneer door ten
minste drie stemgerechtigde burgers een aanklacht tegen hen was ingediend. Wanneer een
parlementslid was gearresteerd, werd het Vertegenwoordigend Lichaam hiervan onmiddellijk in
kennis gesteld. Tot vervolging door het Hoog Nationaal Gerechtshof werd pas overgegaan wanneer
beide kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam hiermee akkoord waren. De beschuldigde had
het recht zich voor beide kamers in een besloten vergadering te verdedigen voordat deze tot hun
oordeel kwamen. 155 De constitutiecommissie had hiermee gekozen voor een variant op de
procedure zoals die in Frankrijk werd gevolgd, die meer in overeenstemming was met het
Republikeinse principe dat het wetgevend lichaam de hoogste en enige vertegenwoordigende macht
moest zijn.
Zoals in hoofdstuk 6 duidelijk werd, hadden de Fransen hun Conseil des Cinq-Cents en Conseil
des Anciens in 1795 opgevat als twee verschillende machten, die daarom ook onafhankelijk van
elkaar werden gekozen. 156 Eenzelfde kiesmechanisme was ook terug te vinden in hun Projet de
Constitution pour la République batave. 157 In het Bataafse constitutionele debat was het daarentegen
boven alle twijfel verheven geweest dat er slechts één wetgevende macht behoorde te zijn. De
constitutiecommissie weigerde daarom op dit punt concessies te doen en nam in haar
constitutieontwerp op dat de wetgevende macht als één lichaam zou worden verkozen, waarna het
zichzelf zou verdelen in twee kamers. Deze verdeling zou jaarlijks opnieuw plaatsvinden, waardoor
het gevaar dat de ene kamer de andere zou gaan overheersen, voor de Bataven het belangrijkste
nadeel van een tweekamerstelsel, zo goed en zo kwaad als het ging werd ondervangen. 158
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In een verslag van haar werkzaamheden dat de constitutiecommissie op 5 maart bij de Franse
gezant indiende, gaf zij toe dat het hier ging om een ‘différence assez essentielle’ met het Franse
Projet. Zij rechtvaardigde dit verschil door andermaal te wijzen op het Ontwerp van Constitutie.
Volgens de commissie was het verworpen Ontwerp gestuit op de weerzin die onder het Bataafse volk
had bestaan tegen de separate totstandkoming van de Kamer der Oudsten, waarvan alleen de naam
al het Bataafse volk had doen denken aan oude, aristocratische families. Het feit dat de leden van
de Kamer der Oudsten eerder een hoog openbaar ambt bekleed moesten hebben – een voorwaarde
die voor de Grote Kamer niet gold - en minimaal veertig jaar moesten zijn – dertig jaar in de Grote
Kamer – zou in de ogen van het Bataafse volk hebben geleid tot onwenselijke distinctie, tot
schadelijke oppositie tussen de twee kamers, en tot een bestuurlijke oligarchie die deed denken aan
het Engelse systeem. 159
Deze angst zou volledig kunnen worden weggenomen met het alternatief dat zij nu boden,
waarin de namen Grote Kamer en Kamer der Oudsten bovendien waren vervangen door de
neutralere namen Eerste en Tweede Kamer. Een dag voordat het aan de Constituerende
Vergadering zou worden aangeboden zag Charles Delacroix ervan af het grondwetsontwerp nog
overhoop te halen. Het op aandringen van de Fransen in de Staatsregeling opgenomen
tweekamerstelsel kreeg zo bij de Bataven alsnog een heel ander karakter dan in Frankrijk.
Noch op inhoudelijk detailniveau, noch op de niveaus van formulering en volgorde heeft de
derde grondwetscommissie zich bij het schrijven van het hoofdstuk over de wetgevende macht iets
aangetrokken van het Franse Projet. Het hoofdstuk ‘Van de Vertegenwoordigde Hoogste Macht’ in
de Staatsregeling vertoont daarentegen veel overeenkomsten met een concepttekst die in de tweede
constitutiecommissie is geproduceerd door de subcommissie Ockerse. Op haar beurt had deze
daarvoor hele artikelen letterlijk overgenomen uit het Reglement van 1795 en het Ontwerp van
Constitutie van 1797. Waar wel inhoudelijke overeenkomsten bestaan tussen het Projet en de
Staatsregeling zijn die het gevolg van het feit dat zowel de opstellers van het Reglement als die van het
Ontwerp zich meer dan eens hadden laten inspireren door de Franse grondwet van 1795, die in
Pierre Daunou dezelfde hoofdauteur kende als het Projet. Het ging daarbij dus in geen geval om een
verplichte navolging van de Fransen, maar om een vrijwillige keuze voor elementen die na een
langdurig proces van weging geschikt waren bevonden.
Verschillende elementen uit de Staatsregeling waren reeds aanwezig in het Bataafse Reglement van
1795, maar vonden hun oorsprong in de Franse grondwet van 1795 of al in het Franse Règlement
dat in juli 1789 was vastgesteld door de Franse Assemblée Nationale. Zo vinden we in de Bataafse
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grondwet onder meer de onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordiger ten opzichte van zijn
constituenten, waarvan we de intrede in het Nederlandse debat eerder in detail hebben gevolgd.
Andere voor de Bataven inmiddels vertrouwde artikelen betroffen de onmogelijkheid tegelijkertijd
het ambt van volksvertegenwoordiger en een ander publiek ambt te bekleden, de openbaarheid van
de zittingen (inclusief de mogelijkheid een besloten vergadering uit te roepen), en het verbod voor
de toehoorders op de tribunes om zich in de debatten te mengen. 160 Net als in de Franse grondwet
was in de Staatsregeling vastgelegd dat beide kamers verplicht waren de notulen van de zittingen in
druk te doen uitgeven. 161
Artikelen die zowel in het Ontwerp als in de Franse grondwet reeds voorkwamen en die in de
Staatsregeling in essentie waren gehandhaafd betroffen onder meer de procedure van de drie lezingen
van een wetsvoorstel en de mogelijkheid deze procedure met een onverwijld besluit te omzeilen,
maar ook de jaarlijkse vervanging van een derde van het wetgevend lichaam. 162 Ook was in de
Staatsregeling bepaald dat alleen tijdelijke parlementaire commissies mochten worden benoemd, een
bepaling die wel in de Franse grondwet maar niet in het Ontwerp voorkwam. 163 Dit artikel was
bedoeld om te voorkomen dat permanente commissies te veel macht naar zich toe zouden trekken,
zoals werd verondersteld eerder het geval te zijn geweest met het Franse Comité de Salut Public en
de Bataafse Commissie voor Buitenlandse Zaken.
Net als eerder de Franse grondwetten en het Ontwerp voorzag de Staatsregeling in een
aanwezigheidsquorum, maar uniek voor de Staatsregeling was dat besluiten alleen konden worden
genomen met de volstrekte meerderheid van de leden die in de vergadering aanwezig waren. 164 Dit
quorum was bedoeld om de als schadelijk ervaren praktijk tegen te gaan dat leden zich ’s ochtends
wel lieten inschrijven, maar zich daarna niet meer lieten zien. Net als in het Ontwerp zouden de
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leden van het wetgevend lichaam een vast jaarsalaris krijgen, waarvan tien gulden zou worden
ingehouden per dag dat ze zonder permissie absent waren. 165 Eveneens al voorzien in het Ontwerp
was de bepaling dat verkozen burgers die weigerden zitting te nemen het stemrecht zou worden
afgenomen, wat mede inhield dat ze niet meer in aanmerking kwamen voor het bekleden van welk
publiek ambt dan ook of het ontvangen van pensioenen. 166 Geen van deze maatregelen was in de
Franse grondwet te vinden.
Het is niet toevallig dat de elementen die het unieke karakter van het hoofdstuk over het
wetgevend lichaam in de Staatsregeling definiëren vooral bedoeld waren om een gewetensvolle
uitoefening van het ambt van parlementslid af te dwingen. De artikelen die hiertoe strekten waren
ontstaan als reactie op de ontnuchterende ervaringen met de burgers die tot dusver in het
parlement waren verkozen. Hun gedrag had in de eerste drie Bataafse jaren een zware wissel
getrokken op het aanvankelijke optimisme over de mate waarin de bereidheid tot actieve politieke
participatie bij een vorm van vertegenwoordigend bestuur zou gelden als een vanzelfsprekendheid.
Tijdens de zitting van 6 maart 1798 liet de derde constitutiecommissie aan de rest van de
Constituerende Vergadering weten dat het Plan van Staatsregeling gereed was. 167 Commissievoorzitter
Ockerse stelde voor een commissie te benoemen die advies zou uitbrengen over de verder te volgen
procedure. Hij werd daartoe samen met de andere leden van de constitutiecommissie zelf
benoemd. 168 Op 10 maart riep deze commissie de vergadering bij monde van Konijnenburg op zich
zonder aarzelen achter het nieuwe Plan te scharen, ‘en wel met zodanige unanimiteit, dat zich de
publieke opinie naar het heilzaam voorbeeld der representanten richte’. 169
Konijnenburg stelde voor dat de leden van de vergadering na ontvangst van de grondwetstekst
op maandag 12 maart drie dagen de tijd zouden krijgen om deze te lezen, waarna zij op 15 maart
zouden verklaren of het Plan in overeenstemming was met de op 25 januari vastgestelde
grondslagen. Het Plan zou daarna niet artikelsgewijs maar hoofdstuksgewijs in stemming worden
gebracht, waarbij leden de mogelijkheid hadden eventuele op- en aanmerkingen kenbaar te maken.
Na verwerking van dit commentaar door de constitutiecommissie zou het definitieve Ontwerp van
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Staatsregeling zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van het Bataafse volk, dat vijftien
dagen de gelegenheid zou krijgen om het te bestuderen. 170
De constitutiecommissie spotte in de door haar voorgestelde procedure met de Republikeinse
stokpaardjes uit het debat over de grondwet. In 1795 was het nota bene commissievoorzitter
Ockerse zelf geweest die in een gloedvol betoog had beweerd dat een grondwet pas geldig zou zijn
als deze niet was ontworpen door een benoemde commissie van wijze mannen, maar door een
verkozen vertegenwoordigende vergadering. 171 In 1796 was het mede door Republikeins toedoen
geweest dat aan het door de eerste constitutiecommissie ontworpen Plan van Constitutie geen enkele
bindende kracht was toegekend in de plenaire constitutionele debatten, waarmee de facto was
voldaan aan hun eis dat de eerste Nationale Vergadering het karakter moest hebben van een
volwaardige constituante. In 1797 was de Republikeinse leider Pieter Vreede in alle staten geweest
toen was gesuggereerd dat het Bataafse volk minder dan drie maanden de tijd zou hebben om zich
te buigen over het Ontwerp van Constitutie. Nu de haven van een in Republikeinse ogen acceptabele
grondwet in zicht was, bleek geen van deze voorwaarden zo noodzakelijk als oorspronkelijk was
voorgesteld.
De Constituerende Vergadering ging akkoord met de door de constitutiecommissie voorgestelde
procedure. 172 De overgebleven leden van de vergadering gaven hiermee te kennen van mening te
zijn dat het doel in dit geval de middelen heiligde. Op 15 maart bracht voorzitter Johan van
Leeuwen conform het decreet van drie dagen eerder in stemming of het Ontwerp in hoofdlijnen
overeenstemde met de op 25 januari vastgestelde beginselen. Met haar stilzwijgen gaf de vergadering
aan hiervan overtuigd te zijn. De volgende stap was de benoeming van een zevenkoppige commissie
bij wie de leden hun eventuele aanmerkingen op het Ontwerp konden indienen. 173
De bevindingen van deze commissie werden niet publiekelijk besproken, maar tijdens een op
zaterdag 17 maart gehouden besloten vergadering. Diezelfde dag nog werd de afronding van het op
een beperkt aantal punten gewijzigde Ontwerp van Staatsregeling tijdens de openbare zitting
medegedeeld. 174 Op advies van het Uitvoerend Bewind, dat de tijd hard nodig had om de
‘reorganisatie’ van de gemeentelijke besturen en de grondvergaderingen te voltooien, werd de
datum van de volksraadpleging bepaald op 23 april. De termijn van 15 dagen tussen de verspreiding
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van de grondwet en het referendum had hierdoor kunnen worden verlengd, maar op uitdrukkelijk
verzoek van enkele parlementariërs, die blijkbaar nog niet waren vergeten waartoe een langere
termijn kon leiden, koos de vergadering ervoor dit niet te doen. 175
De leden van de Constituerende Vergadering lieten hun tanden pas weer zien nadat ze overstelpt
waren met berichten over misstanden bij de zuiveringen, maar schrokken ervoor terug het toen al in
een vergevorderd stadium verkerende proces nog een halt toe te roepen. Op de daartoe bepaalde
dag brachten de burgers die de zuiveringen hadden overleefd in de grondvergaderingen hun stem
uit. Ruim een week later, op dinsdag 1 mei 1798, ontving de Constituerende Vergadering uit
handen van de secretaris van het Uitvoerend Bewind een perkamenten rol met daarop de uitslag.
Uit de mond van Adriaan Ploos van Amstel hoorde de vergadering dat de Staatsregeling met 153.913
tegen 11.597 stemmen was aangenomen. 176 De eerste grondwet in de Nederlandse geschiedenis was
daarmee een feit. 177
De meeste Bataafse parlementsleden hadden zich ook tussen 1 maart 1796 en 22 januari 1798 al
gedragen alsof zij functioneerden binnen een parlementaire democratie met een constitutionele
orde, waarvan zij zelf het logische centrum vormden. Op 13 september 1797, kort na aanvang van
de tweede Nationale Vergadering, had Jacob Hahn deze houding het best verwoord. Hahn sprak
zich krachtig uit tegen het ‘valsche denkbeeld’ dat ‘zo lang er geen constitutie bestond, een staat
moest gerekend worden zonder gouvernement te zijn’. Hij durfde zelfs rustig te beweren
‘dat ons tusschenbestuur meer constitutioneel is, dat is meer bekrachtigd door den wil des volks,
dan het rijk van H.H. Mog. [de Staten-Generaal] zedert 1581 tot maart 1796 immer geweest is.
Immers de Nationale Vergadering is gebonden aan een Reglement, dat hoe gebrekkig dan ook,
door ’s volks wil is gesanctioneerd’.178

De staatsgreep van 22 januari sloeg met de nietigverklaring van het Reglement de bodem onder deze
redenering weg. In het constitutionele vacuüm dat ontstond koos het parlement ervoor zich minder
te laten gelden als de vanzelfsprekende locus van de macht. Hoewel uit het midden van de
Constituerende Vergadering zo nu en dan nog wel een kritisch geluid opborrelde, schikte zij zich bij
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de totstandkoming van de Staatsregeling veelal in de secundaire rol die het Republikeinse bewind
haar in dit proces had toebedacht.
Het aannemen van de Staatsregeling bood zicht op een constitutionele orde waarin de wetgevende
vergadering haar positie als hoogste macht in de staat weer met hernieuwde energie kon innemen,
ditmaal geruggesteund door een echte grondwet. De gedweeë houding van de voorgaande maanden
zou dan wel moeten plaatsmaken voor een nieuw zelfbewustzijn. De kans hierop leek niet erg groot
zolang de parlementaire bankjes nog bezet werden door de leden van de Constitutionele
Vergadering, die het stempel droegen van hun zelfopgelegde marginalisering. Precies om deze reden
zou Charles Delacroix, die voorlopig weinig heil zag in een parlement dat zijn constitutionele
primaat ten volste wenste te exploiteren, hemel en aarde bewegen om voor elkaar te krijgen dat deze
leden hun ambten voorlopig zouden blijven waarnemen. Het is ironisch te noemen dat een
wetgevende vergadering die er omwille van haar vermeende meegaandheid toe werd aangezet te
besluiten aan te blijven, juist op dit punt aanvankelijk het nodige verzet zou bieden.

Het decreet van 4 mei 1798
Omstreeks 7 maart 1798 vond een overleg plaats tussen de leden van het Intermediair Uitvoerend
Bewind, de constitutiecommissie, de tijdelijke voorzitter van de Constituerende Vergadering Johan
van Leeuwen en de Franse gezant Charles-François Delacroix.
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Het was kort nadat de

constitutiecommissie in de Constituerende Vergadering bekend had gemaakt dat zij het Plan van
Staatsregeling had afgerond. De vergadering was belegd om te bepalen welke stappen nu moesten
worden gezet. De Franse gezant vuurde tijdens de vergadering een reeks plannen af op de overige
aanwezigen. Het was tijdens deze vergadering dat hij het idee opperde de grondvergaderingen
voorafgaande aan het referendum over de grondwet te laten zuiveren door in naam van het
Intermediair Uitvoerend Bewind handelende agenten, maar Delacroix kwam ook nog met een
ander voorstel dat zo mogelijk nog ongelukkiger uit zou pakken. 180
Volgens de gezant moest ervoor worden gezorgd dat de implementatie van de nieuwe grondwet
in de eerste periode nadat zij was aangenomen niet kon worden gedwarsboomd. De aanhangers van
de staatsgreep moesten er zeker van kunnen zijn dat de eerste wetgevende vergadering die zou
aantreden na invoering van de constitutie voor ten minste twee derde deel bestond uit politieke
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geestverwanten. Delacroix pleitte er daarom voor de zittende leden van de Constituerende
Vergadering in het ambt van volksvertegenwoordiger te consolideren. 181 Het kwam daarbij mooi uit
dat hun aantal door de arrestaties en de demissies was gedaald tot rond de zeventig; met aftrek van
de in de Constituerende Vergadering zittende predikanten, pastoors en hoogleraren, die door een
bepaling in de aanstaande grondwet evenmin zouden kunnen aanblijven, zou het overgebleven
rompdeel in aantal vrijwel exact overeenkomen met twee derde deel van het in de Staatsregeling
voorziene Vertegenwoordigend Lichaam, dat bij de huidige bevolkingsgrootte zou bestaan uit een
Eerste Kamer van 64 en een Tweede Kamer van dertig leden. 182
Delacroix meende dat om deze maatregel te bewerkstelligen een decreet moest worden
aangenomen door de Constituerende Vergadering, dat vervolgens ter goedkeuring kon worden
voorgelegd aan de grondvergaderingen. 183 Hetzelfde was in 1795 gebeurd in Frankrijk, waar na de
invoering van de grondwet eveneens een volksraadpleging was georganiseerd ter bekrachtiging van
het besluit twee derde deel van de Convention Nationale te doen overgaan in het Corps législatif. 184
Het alternatief was volgens de gezant dat het decreet in werking werd gesteld met de zwijgende
instemming van het volk, waarbij het zou moeten worden beschouwd als de uitvoering van de in de
Staatsregeling opgenomen bepaling dat jaarlijks een derde van de wetgevende vergadering werd
vervangen. Wanneer de nieuwe wetgevende vergadering was aangetreden, zou zij volgens Delacroix
moeten verklaren dat het Intermediair Uitvoerend Bewind nu als constitutioneel Uitvoerend
Bewind zijn taken zou voortzetten. De reden hiervoor was, zo had hij de aanwezigen voorgehouden,
dat het moeilijk zou zijn vijf andere bewindsleden te vinden die net zo goed samenwerkten als het
huidige vijfmanschap. 185
Voor het tweede deel van het voorstel bleken de leidende revolutionairen het niet nodig te
vinden af te wachten tot de grondwet was aangenomen en de nieuwe wetgevende vergadering
aangetreden. Op 17 maart, direct nadat het Ontwerp van Staatsregeling door de Constituerende
Vergadering was goedgekeurd, stelde Jan Konijnenburg namens hen voor de positie van de
181
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provisioneel aangestelde leden van het Uitvoerend Bewind, als blijk van vertrouwen, nu te
bekrachtigen ‘als of zij door de Staatsregeling zelve waren aangesteld’. De vergadering decreteerde
dit voorstel zonder enig tegengeluid; het bewind was hiermee onmiddellijk tussenregering af. 186
Volgens de Staatsregeling zou ieder jaar één door het lot bepaald bewindslid vervangen worden. Dit
betekende dat het huidige Bewind de eerstkomende vijf jaar nog in de uitvoerende macht
vertegenwoordigd zou blijven. 187
Het besluit op deze manier vooruit te lopen op de grondwet gaf in het land aanleiding tot het
nodige gemor. 188 Dit zal de revolutionaire leiding niet bepaald enthousiaster hebben gemaakt over
Delacroix’ voorstel om ook de leden van de Constituerende Vergadering te continueren. Reeds
toen de gezant dit voorstel tijdens de bijeenkomst van 7 maart uiteen had gezet, was hierop met de
nodige reserves gereageerd. Pieter Vreede heeft later verklaard er aanvankelijk tegen te zijn geweest,
en hoewel hij dit deed binnen de retorische context van een apologie van zijn gedrag als lid van het
Uitvoerend Bewind, lijkt er weinig reden hieraan te twijfelen. 189 Toen Delacroix later, in juni,
verantwoording aflegde over zijn gezantschap, hield hij het erop dat de aanwezigen bij het
topoverleg in beginsel niet afwijzend hadden gestaan tegen het door hem voorgestelde decreet, maar
dat zij dit pas door de Constituerende Vergadering hadden willen laten nemen wanneer hiertoe
door burgers verzoekschriften waren ingediend. 190
De gezant nam hiermee geen genoegen en meldde zich, waarschijnlijk in de nacht van 15 op 16
maart, bij de zevenkoppige revisiecommissie die was benoemd om de voorstellen tot wijziging van
het Plan van Staatsregeling te inventariseren en hierover aan de Constituerende Vergadering rapport
uit te brengen. Bij deze commissie drong hij er met klem en in naam van zijn regering op aan dat in
de Staatsregeling een bepaling zou worden opgenomen die de continuïteit tussen de leden van de
Constituerende Vergadering en het eerste Vertegenwoordigend Lichaam garandeerde. Delacroix
had zijn voorstel enigszins afgezwakt, want hij nam er nu genoegen mee dat twee derde deel van de
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Constituerende Vergadering zou aanblijven, en niet meer, zoals hij eerder had gewild, de gehele
vergadering. 191
De revisiecommissie nam het verzoek van de gezant in overweging. Zij oordeelde dat de
afgelopen twee jaar afdoende was gebleken dat het lidmaatschap van de Bataafse wetgevende
vergadering moest worden beschouwd als een ‘moeilijke post’, die door de volksvertegenwoordigers
was bekleed ‘met opoffering van hunne bijzondere belangens, affaires, en ambts-betrekkingen’. De
commissie was er daarom zelf ten diepste van overtuigd dat, mochten de leden van de
Constituerende Vergadering besluiten zichzelf te continueren, dit besluit allerminst een
manifestatie zou zijn van eigenbelang. Toch besloot zij uiteindelijk geen gehoor te geven aan het
verzoek van de gezant, omdat zij vreesde dat de natie hierover anders zou oordelen. Het opnemen
van een dergelijke bepaling zou in de ogen van de commissie zelfs het referendum over het Ontwerp
van Staatsregeling negatief kunnen beïnvloeden. 192
Delacroix was hierdoor niet uit het veld geslagen. Het was hoogstwaarschijnlijk op zijn initiatief
en vermoedelijk met de hulp van het met zijn plan sympathiserende bewindslid Wybo Fijnje dat
werd overgegaan tot een al vaker beproefde methode: het uitlokken van een aan de wetgevende
vergadering gericht rekest door een concepttekst op te stellen en deze in een van de vele sociëteiten
ter tekening voor te leggen. 193 Zo gebeurde het dat tijdens de zitting van vrijdag 30 maart een rekest
werd gelezen dat was ondergetekend door burgers uit Amsterdam. In het rekest werd voorgesteld bij
het referendum over het Ontwerp van Staatsregeling ook de ‘wil des volks’ te horen over de vraag of
de helft of twee derde van de Constituerende Vergadering moesten worden gecontinueerd in het
Vertegenwoordigend Lichaam. Het rekest werd in handen gesteld van een commissie bestaand uit
de parlementsleden Costerus, Van der Hoeven, Welsman, Voogd en commissievoorzitter Bernard
Bosch. 194 Hendrik Costerus had eerder ook deel uitgemaakt van de revisiecommissie die was
ingesteld om de redactie van het Plan van Staatsregeling te coördineren. Daar hij een uitgesproken
tegenstander was van het aanblijven van de leden van de Constituerende Vergadering, informeerde
hij zijn collega’s in de nu benoemde Commissie Bosch ongetwijfeld over de pogingen die de Franse
gezant eerder had aangewend om hetgeen te bewerkstelligen waar nu de rekwestranten om vroegen,
en welke redenen de revisiecommissie had gehad om hiermee niet in te stemmen. 195
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Op 3 april vernam de vergadering dat zij uit Den Haag een rekest met hetzelfde verzoek had
ontvangen; op 6 april werd zij geconfronteerd met vergelijkbare rekesten uit Schiedam en
IJsselstein. Al deze rekesten werden direct doorverwezen naar de Commissie Bosch. 196 Toen
voorzitter Petrus van Zonsbeek op 11 april voorstelde hetzelfde te doen met rekesten van burgers uit
Rotterdam en Purmerend, meende Coenraad Visser erop te moeten wijzen dat de commissie Bosch
dan wel spoedig met haar rapport over de brug moest komen, omdat de vergadering anders hoe dan
ook niet meer zou kunnen voldoen aan het verzoek om het decreet over het aanblijven op dezelfde
dag aan het volk ter beoordeling te leggen als het Ontwerp van Staatsregeling. Visser voegde hier aan
toe te hebben vernomen dat commissievoorzitter Bosch toestemming had gekregen Den Haag voor
een paar dagen te verlaten, en dat het er dus niet op leek dat de commissie van zins was spoedig
actie te ondernemen. 197
Cornelis van der Hoeven, die zitting had in de Commissie Bosch, antwoordde hierop dat de
commissie wilde afwachten ‘hoe de Bataafse natie over het algemeen over deeze zaak dagt’.198 De
werkelijke reden van het uitblijven van een rapport was dat de commissieleden weinig zin hadden
hun nek uit te steken door hierover het beslissende advies uit te brengen, omdat zij net als eerder de
revisiecommissie voorzagen dat dit advies door het Bataafse volk zou worden geïnterpreteerd als een
manifestatie van eigenbelang en onwenselijke ambitie. 199 Voorzitter Van Zonsbeek zei begrip te
hebben voor de overwegingen van de commissie en trachtte de kwestie af te doen met de opmerking
dat de commissie zonder twijfel rapport zou uitbrengen wanneer zij dit noodzakelijk oordeelde. Op
zijn voorstel concludeerde de vergadering alsnog dat de rekesten zonder nadere instructies in
handen moesten worden gesteld van de commissie. 200
Dat het verloop van de vergadering zich lastig liet voorspellen, bleek maar weer eens toen tijdens
dezelfde zitting van 11 april een vierde verzoek tot volksraadpleging over het aanblijven werd
gelezen. Petrus de Sonnaville, die net in de vergaderzaal was gearriveerd en niet had deelgenomen
aan het debat dat zojuist had plaatsgevonden, voelde zich geroepen nu alsnog te reageren. De
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Sonnaville zei het eervol te vinden dat de rekwestranten blijkbaar hun vertrouwen hadden
geschonken aan de zittende leden, maar moest hier aan toevoegen dat de vergadering door aan hun
verzoek tegemoet te komen een inbreuk zou maken op de aanstaande grondwet. De bekrachtiging
van het Uitvoerend Bewind die onlangs had plaatsgevonden was volgens hem een geheel andere
kwestie; de vergadering had hiertoe het recht gehad omdat de Staatsregeling niet voorzag in directe
verkiezing van de uitvoerende macht door het volk. Voor het wetgevend lichaam lag de zaak heel
anders, omdat de verkiezing van dit lichaam ‘onmiddelijk uit de boezem van ’t volk moet
geschieden’. De Sonnaville, nota bene een lid van de Republikeinse sociëteit, adviseerde daarom het
rekest te seponeren. 201
De vergadering vond dat zij zich door dit te doen ‘zeer ongelijk zoude gedraagen’ en besloot ook
dit rekest in handen te stellen van de Commissie Bosch. Met de inbreng van De Sonnaville was de
geest echter uit de fles. Dat het aanblijven van de leden van de Constituerende Vergadering ook in
het land zeker niet op algemene goedkeuring kon rekenen viel niet meer te ontkennen toen de
vergadering twee dagen later, op vrijdag 13 april, een rekest ontving van een zekere Christiaan
Voogt en een aantal andere burgers uit Amsterdam. In het reeds op 8 april gedagtekende rekest
reageerden deze burgers op het verzoek van hun stadgenoten dat was gelezen op 30 maart, waarvan
zij schreven met ‘verwondering’ te hebben kennisgenomen. 202
Zij protesteerden tegen dit verzoek met alle mogelijke nadruk, daar ‘zodanige aanvraage
RECHTSTREEKS aanloopt

tegen de rechten van het volk’. Dit rekest was onmiskenbaar afkomstig uit

een van de sociëteiten die gelieerd waren aan de plaatselijke Sociëteit voor Een- en
Ondeelbaarheid. 203 Dit was saillant omdat deze sociëteit vóór 22 januari steeds een belangrijke
steunpilaar was geweest van de Republikeinen in de Nationale Vergadering, en in dit opzicht
bovendien een gidsfunctie had gehad voor haar zustersociëteiten elders in het land. Voogt en de
zijnen zouden de enigen blijven die de moeite namen formeel te protesteren tegen een besluit dat
nog niet eens door de vergadering was overwogen, laat staan genomen. De goede verstaander kon
uit hun rekest echter afleiden dat de leidende revolutionairen bij het aanblijven van de leden van de
Constituerende Vergadering het gevaar liepen een aanzienlijk deel van wat zij tot dan toe hadden
kunnen rekenen tot hun achterban definitief van zich te vervreemden. Het op gang brengen van
een landelijke discussie door rekesten vóór het aanblijven uit te lokken dreigde daarmee een
averechts effect te krijgen.
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Om te voorkomen dat de vergadering bij de verschijning van nieuwe rekesten verder vooruit zou
lopen op het oordeel van de Commissie Bosch, werd de kwestie op 18 april besproken in een
algemeen comité. Tijdens deze besloten vergadering gaf de commissie te kennen geen eenzijdig
advies te willen geven. Als zij tegen het aanblijven adviseerde en de vergadering legde dit besluit
naast zich neer, zou de commissie ervan beschuldigd worden haar eigen scrupules zwaarder te
hebben laten wegen dan het belang van de natie. Als zij voor het aanblijven adviseerde, zou de
commissie alleen de te verwachten beschuldigingen van heerszucht moeten dragen. Op verzoek van
de commissie werd besloten dat zij wel rapport zou uitbrengen, maar dat zij daarbij zowel de
argumenten voor als tegen het aanblijven zou noemen. De conclusie zou zij vervolgens overlaten
aan de vergadering. 204
Charles Delacroix was allerminst gelukkig met deze uitkomst. Nadat op 1 mei de Staatsregeling
was aangenomen, begon hij samen met Fijnje zware druk uit te oefenen op de overige leden van het
Uitvoerend Bewind en op de leden van de Commissie Bosch. Hij was daarbij teruggekeerd naar zijn
oorspronkelijke eis dat álle leden van het constituerend lichaam moesten aanblijven. Tijdens een
nieuw overleg berustte het Uitvoerend Bewind in deze eis. 205 De leden van de Commissie Bosch
bleken echter niet van zins zich zo gemakkelijk gewonnen te geven.
Commissievoorzitter Bosch zou later optekenen dat de gezant hem er met ‘bedreigingen’ toe had
proberen te bewegen te adviseren vóór het aanblijven van de leden van de Constituerende
Vergadering; een hoogoplopende ruzie die zich tussen Delacroix en het commissielid Van der
Hoeven heeft afgespeeld had vermoedelijk dezelfde inzet. Het derde lid dat in de commissie de toon
zette, Costerus, zou persoonlijk door het bewindslid Wybo Fijnje onder druk zijn gezet. Volgens
Costerus had Fijnje, met wie hij sinds lang bevriend was, hem bij zich geroepen om hem toe te
vertrouwen dat in het Uitvoerend Bewind was besloten het aanblijven goedschiks of kwaadschiks
doorgang te laten vinden. Costerus zou hebben verklaard zich nooit in dit besluit te zullen
schikken. Hierop zou Fijnje hem dreigend hebben toegevoegd dat de Constituerende Vergadering
hoe dan ook zou ophouden te bestaan. Als de leden van de Constituerende Vergadering tegen hun
eigen aanblijven stemden, zouden de bewindsleden de wetgevende macht niet langer gehoorzamen
en de macht zelf geheel overnemen. Hoewel moet worden getwijfeld aan de nauwkeurigheid van
een hierover later door Costerus afgelegde verklaring, is het niet waarschijnlijk dat hij deze lezing
van hetgeen tussen hem en Fijnje zou zijn voorgevallen geheel heeft verzonnen. 206
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Als Fijnje werkelijk heeft gedreigd met een totale machtsovername door het Uitvoerend
Bewind, moet worden aangenomen dat hij daarbij blufpoker speelde. Weliswaar had het bewind in
de voorgaande maanden nooit afkerig gereageerd op de eigenlijk bij de wetgevende macht
thuishorende bevoegdheden waarmee het tijdelijk door de Constituerende Vergadering was
bekleed, maar een volledige opheffing van de wetgevende macht was een stap waarmee de overige
Bewindleden, anders dan Fijnje zelf allen voormalige leden van de Nationale Vergadering, niet
moeten worden geacht ooit te hebben ingestemd.
Het mogelijke aanblijven van de leden van de Constituerende Vergadering werd opnieuw aan de
orde gesteld tijdens een algemeen comité op donderdag 3 mei. De Commissie Bosch droeg tijdens
deze besloten vergadering een voorlopig rapport voor waarin zoals haar was opgedragen zowel voorals tegenargumenten werden opgesomd. Zij benadrukte nog maar eens dat zij niet te boek wilde
komen te staan als initiator van het eventueel te nemen decreet en bleek niet af te brengen van haar
eis dat ook het definitieve rapport uit voor- en tegenargumenten zou mogen bestaan. 207 Wellicht
redenerend vanuit de gedachte dat een grotere commissie het eerder zou aandurven een
controversieel standpunt in te nemen, besloot de voorzitter van de vergadering, Hector van Altena,
het ledental gedurende deze zitting op negen te brengen. 208 De vier nieuwe leden, Ockerse,
Hoffmann, Van Lokhorst en Visser, hadden als voormalige leden van de constitutiecommissie of de
revisiecommissie reeds te maken gehad met Delacroix’ halstarrigheid op dit punt. Als ze niet
gevoelig waren geweest voor diens argumenten, was hen wel door Fijnje aan het verstand gebracht
dat verder verzet zinloos was. 209
Diezelfde dag nog discussieerde de Commissie Bosch in haar nieuwe samenstelling tot laat in de
avond. Hoewel geen van commissieleden het aanblijven wenselijk vond, raakte men het er
uiteindelijk over eens dat het de Bataafse belangen meer zou schaden wanneer Delacroix en het
Franse Directoire nog langer zouden worden getrotseerd. 210 Omdat de commissieleden niet de volle
verantwoordelijkheid wilden dragen voor een besluit waar ze niet onvoorwaardelijk achter stonden,
verkeerde chronologie te hebben aangebracht om de indruk te wekken dat hij pas op het allerlaatste moment, toen
het echt niet meer anders kon, berustte in het besluit tot het aanblijven. Costerus’ lezing wordt overtuigend
bestreden door Van Lokhorst, die samen met hem lid was van de Commissie Bosch en stelt dat alle
commissieleden zich al tijdens de commissievergadering van 3 mei hadden neergelegd bij het besluit, en dat het
onderhoud met Fijnje dus eerder moet hebben plaatsgehad. Costerus’ handtekening onder het rapport van de
Commissie Bosch bevestigt deze lezing, net als het feit dat hij in De politieke blixem werd aangemerkt als voorstander
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zouden zij vasthouden aan hun voornemen een rapport uit te brengen met zowel voor- als
tegenargumenten. Om de balans toch naar een besluit vóór het aanblijven te laten doorslaan werd
op de argumenten vóór nu echter veel uitgebreider ingegaan dan op de argumenten tegen. Aan het
eind van de vergadering zetten alle negen commissieleden onder dit rapport hun handtekening. 211
De volgende dag veranderde de vergadering zich bij samenkomst direct in een algemeen comité,
waarna commissievoorzitter Bosch werd uitgenodigd om de nieuwe versie van het rapport voor te
lezen. Om te voldoen aan de last die haar door de vergadering was opgedragen, had de commissie
alle argumenten verzameld met betrekking tot het voorstel om twee derde van de Constituerende
Vergadering te laten overgaan in het aanstaande Vertegenwoordigend Lichaam (dat zo geheel zou
bestaan uit zittende leden) ofwel om twee derde van het Vertegenwoordigend Lichaam te laten
bestaan uit leden van de Constituerende Vergadering (en voor het resterende deel verkiezingen te
houden). 212
De tegenargumenten werden door Bosch in drie korte alinea’s samengevat. De tegenstanders van
het voorgenomen decreet waren van mening dat het ‘noch billijk, noch belangeloos’ was wanneer
degenen die door het volk waren bestemd om een grondwet te ontwerpen zichzelf continueerden
wanneer zij hun taak hadden volbracht. Het zou een aanslag zijn op de rechten van een vrij volk,
wiens grootste recht erin bestond zijn eigen volksvertegenwoordigers te mogen kiezen. Het zou een
inbreuk zijn op de Staatsregeling, en bovendien overbodig, omdat de zuiveringen van de
grondvergaderingen reeds garandeerden dat in het Vertegenwoordigend Lichaam uitsluitend
aanhangers van de staatsgreep van 22 januari zouden worden gekozen. 213
De argumenten vóór het aanblijven van de leden van de Constituerende Vergadering namen in
het rapport dat door Bosch werd voorgedragen ongeveer tien keer zo veel ruimte in beslag.
Voorstanders van het aanblijven hadden aangedragen dat wel degelijk het gevaar bestond dat het
volk, net als bij de verkiezingen voor de eerste twee Nationale Vergaderingen het geval was geweest,
door intriganten zou worden misleid en zo de verkeerde keuze zou maken. De vergaderzaal zou dan
weer bevolkt worden door federalisten en aristocraten, schijnpatriotten aan wie het niet kon
worden overgelaten om de grondwet in werking te stellen. 214
Het belangrijkste argument van de voorstanders was dat het aanblijven helemaal niet strijdig was
met de Staatsregeling. Volgens artikel 37 van de grondwet moest jaarlijks een derde gedeelte van het
Vertegenwoordigend Lichaam worden vervangen. De Staatsregeling voorzag niet in een procedure
voor de verkiezing van het eerste Vertegenwoordigend Lichaam, maar voor de commissie leed het
211

Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 620.
Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 617-18.
213
Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 618.
214
Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 618-19.
212

389

geen twijfel dat de ontwerpers van de grondwet hadden gewild dat ook in dit geval slechts een derde
van de Constituerende Vergadering zou worden vervangen; dit kwam het best met ‘de geest van dat
artikel’ overeen. 215
Voorts redeneerden de voorstanders, aldus de Commissie Bosch, dat de constituante nu er een
constitutie was niet langer kon blijven bestaan. Er moest echter wel een vergadering zijn die de
nieuwe verkiezingen organiseerde – of het nu ging om geheel nieuwe verkiezingen of verkiezingen
voor het derde deel dat nog moest worden ingevuld – en dus moesten de leden van de
Constituerende Vergadering zichzelf hoe dan ook laten overgaan in een Vertegenwoordigend
Lichaam. Wanneer deze stap toch moest worden gezet, maakten de eerder gegeven argumenten het
raadzaam hem niet provisioneel, maar als een daad in overeenstemming met de Staatsregeling te
voltrekken. 216
Direct nadat Bosch was uitgelezen, stelde voorzitter Van Altena voor het rapport verder te laten
voor wat het was, en meteen te besluiten dat de Constituerende Vergadering zich zou hervormen
tot Vertegenwoordigend Lichaam, omdat voorkomen moest worden dat het land in een staat van
regeringloosheid verviel. Hierop ontspon zich alsnog een rumoerige discussie tussen voor- en
tegenstanders van het aanblijven. Toen alle parlementsleden die dit wensten hun mening kenbaar
hadden gemaakt, bleken de voorstanders ruimschoots in de meerderheid. De zich onder protest
schikkende meerderheid stelde Van Altena hierop in de gelegenheid tot het opmaken van een
meerderheidsbesluit. 217 Vervolgens werd besloten dat het voorstel in een openbare vergadering zou
worden herhaald, waarna geen van de leden het woord zou mogen vragen, om ‘geen schijn van
disharmonie voor ’t volk te geven’. 218
Nadat eerst nog een reguliere zitting en andermaal een algemeen comité hadden plaatsgevonden,
werden de deuren van de vergaderzaal om zeven uur ’s avonds geopend voor een buitengewone
openbare zitting. Een groot aantal toeschouwers nam plaats op de tribunes, terwijl zich buiten een

215

Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 620. Vergelijk in dezelfde zin ook ‘Réflexions’, 491.
Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 620.
217
Op 21 mei plaatste het blad De politieke blixem een stuk van zijn vaste correspondent in de Nationale
Vergadering. Na gesprekken met alle betrokkenen schreef deze ‘met genoegzame grond van zekerheid’ van elk van
de zestig parlementsleden die aan de stemming van 4 mei hadden deelgenomen te kunnen zeggen of zij voor of
tegen het besluit waren geweest. Voor waren volgens de correspondent 38 leden: Abbema, Van Altena, De Bère,
Bosch, Bromet, Costerus, Derks, Floh, Fronhoff, Govers, De Haan, Hoffman, Hoogendijk, Konijnenburg,
Kreylkamp, J. van Leeuwen, Th. van Leeuwen, De Lemon, Libotté, Van Lokhorst, Midderigh, Nolst, Ockerse,
Ondorp, Pannebakker, Pertat, Ploos van Amstel, Rant, Van Rosevelt Cateau, Toens, Vesters, Visser, Canter
Visscher, Voogd, Vonk, Sanders van Well, Welsman, Van Zonsbeek. Tegen waren volgens de correspondent
vijftien leden: Van Bennekom, Beljaart, Van Bolhuis, Bruins, Ten Cate, Guljé, Van der Hoeven, Meyer,
Nieuwenhuis, Van Ommeren, Quesnel, Schermer, De Sonnaville, Nuhout van der Veen en Witbols. De leden
Bonthuis, Brands, Dams, Goudsblom, Pessers, Proot en Rabinel hadden zich volgens de correspondent lijdzaam in
het besluit geschikt: De politieke blixem, nr. 50 (1798) 396-97.
218
Costerus, ‘Verklaaring’, 754-55; Van Lokhorst, Brief aan den burger Costerus, 29-30.
216

390

nog grotere menigte had verzameld. 219 Nadat de zitting was geopend, las Bosch opnieuw zijn rapport
voor en deed Van Altena wederom zijn voorstel. De vergadering hield zich aan haar belofte hier
niets meer tegenin te brengen, zodat de voorzitter het besluit nu ook publiekelijk met een hamerslag
kon bezegelen. Hij verklaarde hierop de Constituerende Vergadering voor vervallen en kondigde
aan dat zij zich dadelijk zou converteren in een wetgevend lichaam. 220
De voorzitter inventariseerde nu welk van de 59 aanwezige parlementsleden voldeden aan alle in
de Staatsregeling gestelde voorwaarden voor lidmaatschap. 221 Dit bleek niet te gelden voor de
pastoors Derks en Vesters, de dominees Hoffman, Van Lokhorst en Floh, en de hoogleraar
Konijnenburg, die volgens de grondwet niet voor het ambt van volksvertegenwoordiger in
aanmerking kwamen. 222 De 53 leden die overbleven legden vervolgens de door de Staatsregeling
gevorderde verklaring af, waarna ze ieder een stembiljet met twintig namen inleverden. De twintig
parlementsleden met de meeste stemmen werden door Van Altena uitgeroepen tot Tweede
Kamer. 223 Hun overgebleven collega’s, inclusief de leden die op 4 mei afwezig waren in totaal 42
volksvertegenwoordigers, zouden voorlopig de Eerste Kamer uitmaken. 224
Met de constitutie van de beide kamers was de algemene vergadering van het
Vertegenwoordigend Lichaam ten einde. In de vergaderzaal van het Nationaal Hotel begon nu de
openingszitting van de Eerste Kamer, die in het nieuwe tweekamerstelsel de wetsontwerpen zou
maken. 225 De leden van de Tweede Kamer, die vanaf dat moment als senaat zou fungeren, begaven
zich over het door flambouwen verlichte Binnenhof naar de zaal waar tijdens de oude Republiek de
Hollandse Statenvergadering, en in de Bataafse tijd het op 22 januari opgeheven Provinciaal
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namen wel zitting: De politieke blixem, nr. 50 (1798) 397-98.
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Th. van Leeuwen, Midderigh, Ploos van Amstel, Rabinel, Toens, Visser, Sanders van Well, Welsman, Witbols en
Van Zonsbeek. Het afwezige drietal E. van Beyma, Hugenpoth van Aerdt en Verhees zou later zitting nemen in de
Tweede Kamer.
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Aanwezig waren op 4 mei: Van Bennekom, De Bère, Van Bolhuis, Bonthuis, Brands, Ten Cate, Dams,
Fronhoff, Goudsblom, Govers, De Haan, Van der Hoeven, Hoogendijk, Kreylkamp, J. van Leeuwen, De Lemon,
Libotté, Meyer, Nieuwenhuis, Nolst, Ockerse, Van Ommeren, Ondorp, Pannebakker, Pertat, Pessers, Proot,
Quesnel, Rant, Van Rosevelt Cateau, Schermer, De Sonnaville, Nuhout van der Veen, Canter Visscher, Vonk en
Voogd. De leden Abbema, Aufmorth, Bakker, Gorter, Janssen en Verhagen zouden hun plaatsen later innemen.
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fysiek zitting nemen.
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Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 1 (zitting 4 mei 1798) 4.
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Bestuur van Holland hadden vergaderd. Op 4 mei 1798 om elf uur ’s avonds begon ook de Tweede
Kamer daar aan haar eerste zitting. 226
Het Nederlandse hoger- en lagerhuis hadden hiermee de locaties bereikt waarmee zij gedurende
de komende twee eeuwen verbonden zouden raken. In eerste instantie zou het niet meer blijken
dan een korte kennismaking: na 39 dagen in functie te zijn geweest werd het Vertegenwoordigend
Lichaam als gevolg van een nieuwe staatsgreep ontbonden. Op dezelfde locaties werden echter op
31 juli 1798 de beide kamers van een tweede Vertegenwoordigend Lichaam ingehuldigd. Ditmaal
zou het constitutionele tweekamerstelsel functioneren tot 1801, toen het, opnieuw na een
staatsgreep, het veld moest ruimen. 227
Toen het bicamerale parlement in de constitutionele monarchie van 1815 wederom zijn
opwachting maakte, bleken het hoger- en het lagerhuis van naam te hebben geruild. De StatenGeneraal, zoals de gezamenlijke kamers in een poging het Bataafse verleden uit te wissen waren
herdoopt, zouden voorlopig niet de eerste viool spelen. Volgens de grondwet deelden de StatenGeneraal de wetgevende macht met de koning, maar van een evenredige machtsverdeling was
nauwelijks sprake. 228 Tweede Kamerleden die een kritische houding aannamen jegens de vorst (als
hoofd van de uitvoerende macht) of zijn regering, dienden er bovendien ernstig rekening mee te
houden dat zij de vergaderzaal door een achterdeur zouden moeten verlaten, daar Willem I er niet
voor bleek terug te schrikken zijn invloed aan te wenden om de herverkiezing van hem
onwelgevallige parlementsleden te dwarsbomen. 229
Pas na de invoering van de grondwet van 1848 groeide het nationale parlement op het
Binnenhof opnieuw uit tot het vanzelfsprekende centrum van de Nederlandse politiek. 230 De
terugkeer van de tot dat moment elders gehuisveste senaat in de voormalige Hollandse Statenzaal
vervolmaakte het eerherstel van een in de Bataafse tijd geboren politieke traditie. In 1992 was het
uiteindelijk de Tweede Kamer die de eenheid van plaats en handeling doorbrak en haar geliefde
‘oude toneelzaaltje’ verruilde voor een nieuw onderkomen. 231 De voormalige stadhouderlijke
balzaal, die met enkele korte tussenpozen steeds in functie was gebleven als vergaderzaal, had toen
inmiddels de nodige parlementaire geschiedenis gemaakt en geschreven zien worden. Op 1 maart
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De karakterisering is van oud-premier en oud-Kamerlid Ruud Lubbers. Zie Henk te Velde en Diederik Smit,
‘De huiskamer van de macht. De premiers over hun werkplek en werkomgeving’, in: idem ed., Van Torentje tot
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1796 was het allemaal begonnen met een parlement zonder grondwet en volksvertegenwoordigers
zonder parlementair verleden. Over dit parlement, het eerste parlement van Nederland, ging dit
boek.
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EPILOOG

T

ijdens de Bataafse herfst van 1803 overleed op zevenenvijftigjarige leeftijd Bernard
Bosch. Het voormalig lid van de eerste en de tweede Nationale Vergadering, de
Constituerende Vergadering en het Vertegenwoordigend Lichaam stierf eenzaam,

verbitterd en berooid. 1 Zijn laatste dagen had hij gesleten in een huisje dat hoorde bij het
Scheveningse buitenverblijf Zeldenrust, waar hij leefde op kosten van een weldoener. De plaatselijke
vrijmetselaarsloge De Ware Bataven betaalde zijn begrafenis in de Haagse Nieuwe Kerk. 2
Bij leven belichaamde Bosch de ware Republikein. Zijn wieg stond in de patriotse broedplaats
Deventer. Zijn studie theologie volgde hij in het latere patriotse bolwerk Utrecht. In de vroege jaren
tachtig keerde Bosch zich vanaf de kansel tegen stadhouder Willem V. Later richtte hij zijn pijlen
zoals veel van zijn geestverwanten ook op de heersende regentenklasse. Bosch speelde een actieve rol
in het gepolitiseerde genootschapsleven en mengde zich met een reeks publicaties in de politieke
strijd. 3 Zijn gedicht De eigenbaat groeide in patriotse kringen uit tot een klassieker. 4 In op rijm
gestelde pseudobelijdenissen van de ‘Patriot’ en de ‘Aristocraat’ verwoordde hij de patriotse visie in
een notendop. 5
Na de Pruisische inval ontsnapte Bosch ternauwernood aan mishandeling door een woedende
orangistische menigte. Gedwongen door de autoriteiten wierp hij de kap over de haag. Nog in 1788
werd hij door orangisten met de dood bedreigd.

6

Hij hield zich in leven met vertaalwerk – zo

vertaalde hij in 1791 een bloemlezing van door Johann Caspar Lavater geschreven liederen 7 – en als
auteur van vermoedelijk vooral door patriotten gelezen spectatoriale geschriften.

8

Onder

1

Bosch, ‘Leevens-schets’, passim.
Van den Eerenbeemt, ‘Bernardus Bosch’, 497. Geert van der Burg, Voor God en ’t vaderland. Dominee Bernardus
Bosch (1746-1803) en zijn politieke journalistiek (ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam
1986) 103-8.
3
Bosch, ‘Leevens-schets’, 269-77.
4
Het pamflet beleefde een tweede druk, en gaf aanleiding tot een uitgebreide polemiek: [Bernardus Bosch], De
eigenbaat (z.p. 1785; Knuttel 21092a); Bernardus Bosch, De eigenbaat (2de druk, Amsterdam 1785); idem, De
waarheid aan de eigenbaat, in al derzelver afschuwelykheid ten toon gesteld (Amsterdam [1785]; Knuttel 21092b); Lieve
van Ollefen, Aan B. Bosch, predikant te Diemen, en schryver van het dichtstukje De eigenbaat (z.p. [1785]); [Johannes
Kinker], De eigenbaat. Parodie (z.p. [1785]); Democritus aan de eigenbaat parodie (z.p. [1785]); Echo of naklank op de
eigenbaat parodie (z.p. 1785); Onpartijdige gedachten nopens het dichtstuk de eigenbaat (Leeuwarden 1785).
5
[Bernardus Bosch], De belydenis van een patriot (Rotterdam 1787; Knuttel 21526); idem, De belydenis van een
aristocraat (Rotterdam 1787; Knuttel 21529); Zie ook Oddens, ‘De burger bedankt’, te verschijnen.
6
Bosch, ‘Leevens-schets’, 281-91.
7
Johann Caspar Lavater, Het uitgelezenste van Lavater’s werken, Bernardus Bosch vert. (2 delen, Amsterdam 1791).
8
Zie pagina 64-65. Zie voor een beredeneerde bibliografie van de door Bosch uitgegeven tijdschriften: Van der
Burg, Bernardus Bosch, 227-50.
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pseudoniem publiceerde hij een aantal traktaten met een meer politiek karakter. 9 Na de Bataafse
omwenteling van 1795 nam Bosch met het weekblad De politieke opmerker deel aan het publieke
debat over de toekomst van de Bataafse Republiek. Hij raakte betrokken bij de door Moderaten
gedomineerde lokale politiek in Amsterdam. Zijn ervaringen daar stemden hem pessimistisch over
de kans dat het Bataafse volk ooit een ‘ware Republikainsche constitutie’ zou aannemen. Hij
overwoog daarom te bedanken toen hij bleek te zijn verkozen tot lid van de Nationale Vergadering.
De overtuiging gehoor te moeten geven aan de wil van de natie deed hem uiteindelijk besluiten zijn
verkiezing te aanvaarden.10
In het parlement stond Bosch mede aan de basis van de Republikeinse partij. Met Valckenaer en
Vreede lanceerde hij een vergeefse aanval op het Reglement. In het debat profileerde hij zich vooral
als een fel voorvechter van burgerrechten voor Joden en een absolute scheiding van kerk en staat.
Bosch sprak zich scherp uit tegen het Plan van Constitutie en had zitting in de Commissie Hahn ter
herziening van het Plan. Van het uiteindelijke Ontwerp van Constitutie distantieerde hij zich met elf
collega’s in een veelbesproken pamflet. Gedurende de tweede Nationale Vergadering bleef Bosch
een trouw bezoeker van de Republikeinse sociëteit. Hij speelde geen actieve rol in het beramen van
de staatsgreep, maar stemde er onvoorwaardelijk mee in.
Na 22 januari 1798 werd Bosch als Republikein van het eerste uur het invloedrijkste lid van de
Constituerende Vergadering. Hij stond aan het hoofd van de twee commissies die het gezicht van
deze vergadering bepaalden. Het commissierapport over de briefschrijvers en het rapport over het
aanblijven van de leden van de Constituerende Vergadering werden door hem op schrift gesteld.
De strekking van beide rapporten baarde in de vergadering veel opzien, maar Bosch kreeg ook
waardering voor de wijze waarop hij zich van zijn weinig benijdenswaardige taak had gekweten.
Nadat de Constituerende Vergadering zich op 4 mei 1798 had omgevormd tot Vertegenwoordigend
Lichaam, werd hij op zijn eigen stem na unaniem verkozen tot voorzitter van de Tweede Kamer.
Samen met Eerste Kamervoorzitter Willem Ockerse, die zijn verkiezing te danken had aan zijn rol
als hoofdbewerker van de Staatsregeling, bekleedde hij zo als eerste het hoogste ambt in de
constitutionele Bataafse Republiek. 11 Het was een kortstondig hoogtepunt in Bosch’ politieke
carrière.
Vijf weken later deelde Bosch met Ockerse een twijfelachtiger eer. Gedurende de avondzitting
van dinsdag 12 juni werd de zitting van de Tweede Kamer ruw verstoord toen een groep gewapende
grenadiers de vergaderzaal binnendrong. De bevelvoerende officier deelde mee last te hebben Bosch
9

Vrijhart [pseud. Bosch], Over de waare constitutie; Justus Batavus [pseud. Bernardus Bosch], Verhandeling over de
gelijkheid der menschen, als het oorspronglijke richtsnoer voor ’s mensen handelingen (Amsterdam 1794; Knuttel 22275).
10
Bosch, ‘Leevens-schets’, 311-13.
11
Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 1 (zitting 4 mei 1798) 7.
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en drie andere Tweede Kamerleden te arresteren. Coenraad Visser, die als voorzitter had besloten
de zitting doorgang te laten vinden terwijl reeds duidelijk was wat de vergadering boven het hoofd
hing, verklaarde zijn plaats niet te zullen verlaten. De grenadiers wierpen hierop de voorzittersstoel
omver en voerden de zich verzettende Visser onder dwang weg. De overige gearresteerden volgden
zonder verder verzet. Enkele minuten na dit incident kwam de officier de overgebleven
parlementsleden meedelen dat de Tweede Kamer nu wel uit elkaar kon gaan. 12 Het zou de laatste
keer zijn dat zij in deze samenstelling bijeen was geweest. De geplande avondzitting van de Eerste
Kamer vond niet meer plaats. Ockerse en vijf andere leden werden in hun huizen gearresteerd. 13
Eerder die dag had de Bataafse generaal Herman Daendels zich toegang verschaft tot de
ambtswoning van de drie bewindsleden die het in het Uitvoerend Bewind voor het zeggen hadden.
Vreede, Fijnje en Van Langen zaten er met Charles Delacroix aan het middagmaal. Alleen Van
Langen was in hechtenis genomen, nadat Vreede en Fijnje hun aftreden hadden ingeluid met een
ontsnapping door het raam. 14
Het initatief tot de coup van 12 juni was afkomstig uit de directe omgeving van het
revolutionaire bewind. Jacob Spoors en Alexander Gogel, die door het Intermediair Uitvoerend
Bewind waren aangesteld als Agenten voor Marine en Financiën, hadden reeds in april het Franse
Directoire gealarmeerd over de misstanden rondom de totstandkoming van de Staatsregeling. Toen
dit geen zichtbaar effect had gesorteerd, hadden zij zich na 4 mei gewend tot Daendels en diens
Franse collega generaal Joubert. 15 Dezen waren het met de agenten eens dat de zuiveringen van de
grondvergaderingen en de vorming van het huidige Vertegenwoordigend Lichaam moesten worden
teruggedraaid, waarna verkiezingen voor een geheel nieuw Vertegenwoordigend Lichaam zouden
moeten plaatsvinden. Dit kon echter alleen wanneer de Franse gezant, nota bene de belangrijkste
instigator van het decreet van 4 mei, op zijn positie zou terugkomen. Delacroix moest een
mogelijkheid worden aangereikt om dit zonder gezichtsverlies te kunnen doen. Hij zou de schuld
moeten afschuiven op zijn gehate secretaris Ducange, die de gezant zou hebben misleid door hem
op de mouw te spelden dat het besluit van 4 mei in overeenstemming was met de Staatsregeling.
Daendels werd uitverkoren om hiertoe een opening te bieden. 16
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Naast Bosch en Visser behoorden ook Ploos van Amstel en Theodorus van Leeuwen tot de gearresteerden:
Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 45 (zitting 12 juni 1798) 356; Ter Kuile ed., Pieter Toens, 153-54.
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Behalve Ockerse werden ook Van Rosevelt Cateau, Vonk, Rant, Van der Hoeven en De Bère gearresteerd:
[Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XL, 25.
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Pijman, Bijdragen, 68-69. Fijnje zou later alsnog worden gearresteerd: Van der Aa, Geschiedenis VI, 486.
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Intermediair Uitvoerend Bewind, Memorie aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam. Houdende
hunne verantwoording van het door hun verrigten op en na den 12 juny 1798 met een schets van het geen verder dient te
worden verrigt (Den Haag 1798; Knuttel 22998) 50.
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Ibidem, 51-52.
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Dit gebeurde op 16 mei, tijdens een diner bij Delacroix. Terwijl de Franse gezant zich beklaagde
over het weekblad De politieke blixem, dat na de staatsgreep van 22 januari een kritische houding had
aangenomen ten aanzien van het revolutionaire bewind, haalde Daendels triomfantelijk het eerste
nummer tevoorschijn van De constitutioneele vlieg. 17 Uit dit nieuwe politiek tijdschrift van de
bevriende schrijver Jan Hespe begon de generaal een artikel voor te lezen waarin de spot werd
gedreven met Delacroix en vooral met Ducange. De lauwe reactie van de gezant stemde hem
blijkbaar niet tevreden, want Daendels veranderde nu van strategie en viel onverwachts uit tegen de
eveneens aanwezige Ducange. Hij beschuldigde de secretaris ervan de oorzaak te zijn van de
heersende onvrede bij het Bataafse volk. Ducange zou zijn invloed hebben aangewend voor de
totstandbrenging van het besluit van 4 mei, dat volgens Daendels ‘alles’ had ‘bedorven’. Delacroix
bracht hier naar waarheid tegen in dat hij het zelf was geweest die op dit besluit had aangedrongen,
waarna Daendels, die het plan de Franse gezant tot inkeer te brengen zag mislukken, zijn
zelfbeheersing geheel verloor. Hij bleef erbij dat de gezant en het Bataafse volk beide waren
bedrogen door Ducange en kwalificeerde de volkvertegenwoordigers die het besluit van 4 mei
hadden genomen als ‘zestig schurken’. Voor het Uitvoerend Bewind zei de generaal niets dan
verachting te hebben. 18
Via Ducange stelde de zwaar beledigde gezant het Uitvoerend Bewind op de hoogte van het
gebeurde. Het bewind trachtte de kwestie in der minne te schikken, maar Daendels weigerde zijn
woorden terug te nemen en zorgde er daarentegen juist voor dat het incident brede bekendheid
kreeg. 19 Toen vervolgens bleek dat de Bataafse generaal het land onaangekondigd had verlaten met
een vrijgeleide van Joubert, liet het bewind op 18 mei een publicatie uitgaan waarin het stelde dat
Daendels zijn straf niet zou ontlopen. 20 Vier dagen later kondigde het bovendien aan maatregelen te
zullen nemen tegen kritische bladen als De politieke blixem, De revolutionaire vraagal of de zwaager van
den politiken bliksem en De constitutioneele vlieg, wanneer deze de drukpers bleven misbruiken. 21
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[Jan Hespe ed.], De constitutioneele vlieg, nr. 1 (1798) 3-8. Zie ook Van Sas, ‘Caesar, Brutus, Cincinnatus’, 325.
De Gou ed., Staatsregeling, II, verklaring afgelegd door Ducange, 17 mei 1798, 461-62; Colenbrander ed.,
Gedenkstukken, II, brief Champigny-Aubin aan Talleyrand, 17 mei 1798, 225-27; [Loosjes], Vaderlandsche historie […]
Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XV, 3-6.
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25-27) en in een ander nieuw politiek tijdschrift van de eveneens met Daendels bevriende Gerrit Paape: De
revolutionaire vraagal of de zwaager van den politiken bliksem, nr. 3 (1798) 17-23. Zie over dit tijdschrift: Altena, Gerrit
Paape, 628-44; idem, ‘Op de tulband “een aapenkop”? De revolutionaire vraagal (1798) van Gerrit Paape en een
kleine geschiedenis van vraag- en antwoordweekbladen’, in: Van Wissing ed., Stookschriften, 285-305. Overigens
publiceerde ook Ducange zijn versie van het incident: De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Ducange aan Vreede,
bijlage, 463.
20
Uitvoerend Bewind, Proclamatie wegens het spoedig en zonder verlof vertrekken van den lt. generaal Daendels, buiten de
republiek (Den Haag 1798); Pijman, Bijdragen, 59-65.
21
Uitvoerend Bewind, Proclamatie betreffende het misbruik van de vrijheid der drukpersse (Den Haag 1798) 3-4. Vanaf 5
juni legde het Uitvoerend Bewind zich er in een reeks besluiten op toe ‘het recht des Bataafschen Volks’ tegen
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De generaal bevond zich intussen in Parijs. Op 11 mei had daar een nieuwe omwenteling
plaatsgevonden, ditmaal van gematigde krachten. Hierdoor was er binnen het Directoire een
meerderheid ontstaan van leden die weinig op hadden met het Republikeinse Bataafse bewind,
terwijl de directeurs die de Republikeinen het meest hadden gesteund, Barras en La RévellièreLépeaux, niet bereid waren hun nek voor hen uit te steken. 22
Het Directoire intensiveerde zijn sinds enige tijd onderhouden schaduwcorrespondentie met
Louis Champigny-Aubin, de eerste secretaris van de Franse ambassade in Den Haag, die verbolgen
was over de vertrouwensrelatie tussen Delacroix en Ducange en zich zeer kritisch uitliet over zowel
de gezant als diens persoonlijke secretaris. 23 Tot dan toe had het Directoire door middel van deze
correspondentie en via de klachten van de agenten en andere Bataven kennis genomen van de
onvrede die er in de Bataafse Republiek heerste over de na 22 januari gezette stappen, maar had het
zich beperkt tot het doorsturen van die klachten naar Delacroix. In zijn nieuwe samenstelling liet
het Directoire deze passiviteit al snel varen. Op 20 mei ontving de gezant opdracht te breken met
Ducange. Tien dagen later kreeg Delacroix het bericht dat hij zelf zou worden gerappelleerd, maar
dat hij op zijn post moest blijven tot zijn vervanger was gearriveerd. 24
De veranderde verhoudingen waren ook Talleyrand niet ontgaan. De minister van Buitenlandse
Zaken was niet vergeten dat hij in augustus 1797 een brief had ontvangen van de twaalf leden van
de Nationale Vergadering die op dat moment de campagne tegen het Ontwerp van Constitutie
leidden. In deze brief hadden de Twaalf Apostelen Talleyrand de les gelezen over de inhoud van een
uitgelekte brief van de minister aan zijn toenmalige gezant Noël, waarin hij deze had aangemoedigd
iedere gelegenheid aan te grijpen om te benadrukken hoe sterk het Directoire eraan hechtte dat het
Ontwerp werd aangenomen. 25 De Apostelen hadden Talleyrand op hoge toon te verstaan gegeven
dat hij hiermee een ernstige inbreuk had gemaakt op de Bataafse onafhankelijkheid. 26 De minister
was woedend over deze brutale terechtwijzing, maar werd door het Directoire met klem verboden
persoonlijk te reageren. 27 Enige maanden later moest hij zelfs lijdzaam toezien hoe de nieuwe gezant
onder meer De revolutionaire vraagal of de zwaager van den politiken bliksem en De politicque donder ‘op de rigoureuste
wyze te doen maintineeren’. Het schreef hiervoor de Agent voor Justitie aan. Zie Intermediair Uitvoerend Bewind,
Memorie, bijlagen 34a-34c, 215-18.
22
Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, lxxxix. Zie hierover verder Meynier, Les coups d’état, deel II, Le vingt-deux
floréal an VI (11 mai 1798) et le trente prairal an VII (18 juin 1799) (Parijs 1928).
23
Ibidem, lxxvii-lxxviii.
24
Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Directoire aan Delacroix, 20 mei 1798, 229-30; De Gou ed.,
Staatsregeling, II, brief Talleyrand aan Delacroix, 30 mei 1798, 466-67.
25
De brief was openbaar gemaakt door Noël, die ten onrechte in de overtuiging verkeerde dat hij hiermee voldeed
aan de wens van de minister: De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Talleyrand aan Noël, 30 augustus 1797, 522.
26
De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Talleyrand aan Noël, 2 augustus 1797, 502-3; De Gou ed., Staatsregeling, I,
brief Vreede e.a. aan Talleyrand, 18 augustus 1797, 510-13.
27
De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Talleyrand aan het Directoire, 29 augustus 1797, 516-22, aldaar 520-21;
Talleyrand aan Noël, 30 augustus, 522.
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Delacroix, die handelde op last van leden van het Directoire, met dezelfde Republikeinen een
staatsgreep tot stand bracht.
Naar later ook de Bataven duidelijk zou worden, had Talleyrand nooit gereageerd toen Delacroix
de minister reeds in maart op de hoogte had gesteld van zijn voornemen de Constituerende
Vergadering om te vormen tot een Vertegenwoordigend Lichaam. 28 Delacroix had dit opgevat als
een zwijgende toestemming en had vervolgens keer op keer herhaald dat het besluit tot aanblijven
van de leden van de Constituerende Vergadering de uitdrukkelijke wens was van de Franse
regering. 29 Nu het Republikeinse bewind onder vuur lag voor precies dit besluit en de hekken
binnen het Directoire verhangen waren, legde Talleyrand zijn oor maar al te graag te luisteren bij
Herman Daendels. 30 In een rapport aan het Directoire nam hij de aanbevelingen van de generaal
grotendeels over. Hij wees op het grote ongenoegen dat het decreet van 4 mei in de Bataafse
Republiek teweeg had gebracht en suggereerde dat het decreet moest worden teruggedraaid, waarna
geheel nieuwe verkiezingen moesten worden gehouden. 31
Het Directoire deed Daendels geen concrete toezeggingen, maar liet de generaal wel weten dat
hij gerust naar de Bataafse Republiek kon terugkeren, waar Joubert garant zou staan voor zijn
veiligheid. 32 Bij zijn terugkeer in Den Haag, op 10 juni, was de generaal zelfverzekerder dan ooit.
Het Uitvoerend Bewind had twee schildwachten voor zijn woning laten plaatsen, maar had het niet
aangedurfd verdere stappen te ondernemen tegen de populaire generaal, wiens verschijning met
enthousiasme was begroet door de in Den Haag aanwezige militairen. 33 Op de avond van 11 juni
was Daendels te gast bij een ter ere van hem en Joubert gehouden feestmaal met zo’n 160
genodigden. Ook Spoors en Gogel vertoonden zich bij dit souper, net als de Agent voor Oorlog
Gerrit Pijman, de Franse legatiesecretaris Champigny-Aubin en veel oud-leden van de beide
Nationale Vergaderingen. 34
De bewindsleden Vreede, Fijnje en Van Langen reageerden door nog dezelfde nacht een groot
algemeen comité bijeen te roepen, met leden van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Er werd
gesproken over de vervanging van Joubert door een minder eigengereide opperbevelhebber en over
de mogelijkheid gewapende vrijcorpsen naar Den Haag te sommeren om het Vertegenwoordigend

28

De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, bijlage 18 (kopie van een brief van 8 maart
1798) 423; Intermediair Uitvoerend Bewind, Memorie, 24-25; Blauw, ‘Mémoire’, 647.
29
De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, 474-75.
30
I. Mendels, Herman Willem Daendels, vóór zijne benoeming tot gouverneur-generaal van Oost-Indië (1762-1807) (Den
Haag 1890) 170.
31
Ibidem, bijlage XIX, Rapport Talleyrand aan het Directoire, 44-47.
32
Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, lxxxi.
33
Mendels, Herman Willem Daendels, 179.
34
Dassevael, ‘Gebeurtenissen’, 682-83; Pijman, Bijdragen, 66; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief
Champigny-Aubin aan Talleyrand, 12 juni 1798, 235-37.

399

Lichaam te beschermen tegen de troepen van Daendels, maar vooralsnog werd niets besloten,
behalve dat direct een koerier naar Parijs werd gestuurd om daar de positie van het Directoire te
vernemen. 35
De volgende dag kreeg Stefan van Langen al vroeg bezoek van kolonel Gelderman, die het bevel
voerde over de lijfwacht van het Vertegenwoordigend Lichaam. Gelderman smeekte de drie
belangrijkste leden van het Uitvoerend Bewind ontslag te nemen, omdat hun veiligheid anders niet
langer kon worden gegarandeerd. Van Langen antwoordde dat hij was aangesteld door het
Vertegenwoordigend Lichaam, en dat hij zou aanblijven zolang de volksvertegenwoordiging dit
wilde. 36 Vervolgens ging hij met Vreede en Fijnje in vergadering. Zij hadden de Agent voor
Inwendige Politie opdracht gegeven rapport uit te brengen over het souper van de vorige avond,
maar La Pierre gaf niet thuis. Via diens tweede man Quint Ondaatje ontvingen de bewindsleden
alsnog de gewenste details.

37

Zij gaven hierop opdracht J.E. van Kretschmar en de oud-

parlementariër Pompe van Meerdervoort, twee van de organisatoren van het souper, in hun huizen
te laten arresteren, en verwittigden hiervan het Vertegenwoordigend Lichaam. 38
Het Uitvoerend Bewind nam die ochtend ook kennis van de inhoud van een rekest dat tijdens
het souper ter tekening was voorgelegd. De opstellers eisten hierin het terugdraaien van de
willekeurige zuiveringen van de grondvergaderingen en van het besluit van 17 maart betreffende het
aanblijven van het Uitvoerend Bewind, maar bovenal van het decreet waarmee de Constituerende
Vergadering zich op 4 mei had omgevormd tot Vertegenwoordigend Lichaam. De opstellers wilden
dit gedrukte rekest de komende dagen overal ter tekening voorleggen om het diezelfde week nog bij
het Vertegenwoordigend Lichaam in te dienen. 39
Vooral Van Langen en Fijnje toonden zich woedend over de voorgenomen indiening. Zij
beklemtoonden dat op 4 mei een volkomen constitutioneel besluit was genomen en dat het met het
terugdraaien van dit besluit ‘wederom geheel en voor altijd gedaan ware’ met de met zoveel moeite
verkregen ‘vrijheid en […] triumph der patriotten’. Van Langen voegde hier nog aan toe dat ook
Frankrijk in 1795 een dergelijke stap had gezet en dat de Franse bondgenoot deze stap daarom
nooit zou afkeuren; ook stelde hij dat er in de Bataafse Republiek helaas zo weinig ‘echte patriotten
en ware Republikeinen’ waren, dat het volksverraad zou zijn geweest om de mannen die nu het
Vertegenwoordigend Lichaam uitmaakten geheel te doen vervangen via de weg van nieuwe
35
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verkiezingen, waarbij ‘de invloed der aristocratische en Oranje-intrigues en kuiperijen’ zich
ongetwijfeld hadden doen gelden. 40
Johan Fokker was een veelzijdig wetenschapper en een verdienstelijk bedenker van
grondwetsontwerpen, maar als staatsman ontbrak het hem geheel aan het benodigde gezag – de
Amerikaanse gezant Murray omschreef hem veelzeggend als ‘one of the most diminutive little
fellows I ever saw’. 41 Als lid van het Uitvoerend Bewind had Fokker net als zijn collega Berend
Wildrik nooit een rol van veel betekenis gespeeld; 42 de twee hadden zelfs nooit hun intrek genomen
in de ambtswoning waar de overige drie bewindsleden huisden. 43 Toen Fokker later die ochtend in
het Logement van Amsterdam arriveerde, voelde hij zich, als tijdelijke bekleder van het roulerende
voorzitterschap van het bewind, ditmaal echter verplicht zijn stem te laten horen.
Eerder die ochtend hadden getrouwen van Daendels op hem en Wildrik ingepraat en hen
aangespoord hun ontslag te nemen. Zo ver had Fokker aanvankelijk niet willen gaan, maar na te
hebben kennisgenomen van het conceptrekest toonde hij zich dusdanig aangedaan over het
‘misnoegen onder de natie’ dat hij voorstelde het decreet van 4 mei toch nog ter goedkeuring aan
het Bataafse volk voor te leggen, een voorstel waarmee Wildrik zich verenigde. Ook trachtte Fokker
nu alsnog zijn positie ter beschikking te stellen. 44 Na een hartstochtelijk pleidooi van Fijnje liet
Fokker zich overhalen aan te blijven. Zijn voorstel werd aangehouden tot na de die avond geplande
maaltijd met de demissionaire Franse gezant. Vreede en Fijnje vertrokken hierop om Van Rosevelt
Cateau en Visser, de voorzitters van de Eerste respectievelijk de Tweede Kamer, de stand van zaken
mede te delen. Dezen zegden toe ‘als mannen van eer’ op hun posten te blijven en de lijfwacht in de
wapenen te laten komen om het Vertegenwoordigend Lichaam te verdedigen. 45
Toen zij waren teruggekeerd kreeg het Uitvoerend Bewind bezoek van de Franse generaal
Joubert, die de bewindsleden verzekerde dat hij niet zou toestaan dat de rust zou worden verstoord
en dat hij niets zou ondernemen wat in strijd was met de wens van het Franse Directoire. 46 Fijnje
begaf zich nu opnieuw naar de Eerste Kamer om deze van dit goede nieuws op de hoogte te
stellen. 47 Deze Kamer was sinds de late ochtend in een algemeen comité bijeen. Zij had in een
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onverwijld besluit gedecreteerd dat er bij het Franse Directoire op moest worden aangedrongen dat
Joubert werd vervangen, een besluit dat kort erna door de Tweede Kamer was bekrachtigd. Tijdens
de rumoerige vergadering van de Eerste Kamer hadden enkele parlementsleden geroepen dat de
gearresteerde Pompe van Meerdervoort en Van Kretschmar het verdienden zonder proces op het
Binnenhof te worden geguillotineerd. 48
Het is onwaarschijnlijk dat dergelijke spierballentaal in de Kamer brede weerklank vond, laat
staan dat door de Kamer een besluit van die orde is genomen. Het gerucht van een op handen
zijnde terechtstelling verspreidde zich echter snel over het Binnenhof, en gaf rond drie uur ’s
middags aanleiding tot een buitengewone vergadering in de ambtswoning van Spoors. Aanwezig
waren behalve Daendels, Gogel en Pijman ook Tadema en La Pierre, de agenten voor Justitie en
Inwendige Politie. 49 Tijdens deze vergadering werd besloten het oorspronkelijke plan om bij het
Vertegenwoordigend Lichaam een rekest in te dienen te verlaten en nog diezelfde dag een coup te
laten plaatsvinden. 50 Daendels zou zo spoedig mogelijk het bevel van het Haags garnizoen op zich
nemen; de lijfwacht van het Vertegenwoordigend Lichaam kreeg bevel het Binnenhof te verlaten,
waarna Vreede, Fijnje en Van Langen en een aantal leden van het Vertegenwoordigend Lichaam
zouden worden gearresteerd. Voor Fokker en Wildrik kon worden volstaan met huisarrest; nadat
duidelijk was geworden welke rol zij in de voorgaande dagen hadden gespeeld, zouden zij nog
diezelfde avond worden vrijgelaten. 51 Met de overige vier afvallige agenten nam Spoors het op zich
een proclamatie op te stellen. Nadat het Uitvoerend Bewind en het Vertegenwoordigend Lichaam
waren ontbonden, constitueerde dit vijftal zich tot het nieuwe Intermediair Uitvoerend Bewind. 52
In de die avond uitgevaardigde proclamatie maakten de leden van het nieuwe Bewind duidelijk
dat ze behoorden tot de burgers die de noodzaak van de staatsgreep van 22 januari hadden
onderschreven, en dat zij de plegers van die coup aanvankelijk hun volledige vertrouwen hadden
geschonken. Zij hadden dit vertrouwen echter op schandelijke wijze beschaamd zien worden. Hun
maskers afleggende hadden de Republikeinen bewezen dat het hen uitsluitend ging om de macht,
en niet om de beginselen die zij eerder zo vurig hadden gepredikt. Het Republikeinse bewind was
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met andere woorden geen haar beter gebleken dan alle andere facties die in de afgelopen twee
eeuwen het pluche hadden bekleed. De voormalige agenten hadden daarom geen andere keuze
gehad dan deze ‘dwingelanden’ hun gezag te ontnemen. Zij waren vastbesloten op een zodanige
manier te handelen dat hen later niet dezelfde verwijten konden worden gemaakt. 53
De volgende avond werden de deuren van het Nationaal Hotel opnieuw geopend voor het
publiek. Namens het Intermediair Uitvoerend Bewind kondigde Spoors in een korte verklaring aan
dat zo spoedig mogelijk verkiezingen zouden worden uitgeschreven voor een geheel nieuw
Vertegenwoordigend Lichaam. Tot deze wetgevende vergadering kon aantreden, had het bewind het
nodig gevonden te voorzien in een provisionele wetgevende macht. Van de ruim veertig burgers die
zij hiertoe hadden opgeroepen, hadden er twintig tijdig hun weg naar de vergaderzaal weten te
vinden. Na door Spoors te zijn uitgeroepen tot Intermediaire Wetgevende Vergadering van de
Bataafse Republiek, hielden zij een korte zitting. 54
Met een lange, sterk retorische Memorie zouden de leden van het Intermediair Uitvoerend
Bewind na het aantreden van het constitutionele Vertegenwoordigend Lichaam verantwoording
afleggen over de coup waartoe zij samen met Daendels hadden besloten. 55 Zij stonden in deze
Memorie stil bij de maatregelen tegen de briefschrijvers, bij de zuiveringen van de
grondvergaderingen en bij het aanblijven van het vorige Uitvoerend Bewind, dat ze bovendien
beschuldigden van wanbeleid en ambtsmisbruik. Zij stelden evenwel pas tot rigoureuze stappen te
hebben besloten na het decreet van 4 mei, dat daarmee een sleutelrol vervulde in hun
rechtvaardiging van de coup. 56
Iedere volksvertegenwoordiger die wederrechtelijk zijn post bleef bekleden terwijl zijn last was
opgehouden, was volgens de bewindsleden een ‘onderdrukker’ en een ‘geweldenaar’; iedere burger
had het recht tegen hem op te staan. 57 De overgang van de Constituerende Vergadering in een
Vertegenwoordigend Lichaam, zo beweerden zij, was evident strijdig geweest met de vlak daarvoor
aangenomen grondwet. De Constituerende Vergadering was slechts aangesteld om deze grondwet te
ontwerpen; zij was niet wettig verkozen volgens de vereisten van de Staatsregeling. De bewindsleden
beriepen zich op een passage die was ingevoegd na artikel 10 van het aan de grondwetstekst
toegevoegde reglement voor de vervulling van vacante plaatsen in het Vertegenwoordigend Lichaam; de
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in de voorgaande artikelen uiteengezette gebruikelijke procedure, stelde deze passage, zou ‘voor de
eerste maal’ geschieden door de Constituerende Vergadering. 58
Het beroep op de ongrondwettelijkheid van het decreet van 4 mei was geen sterk argument.
Zoals Bosch in het op 4 mei voorgelezen rapport al had betoogd en zoals verschillende
Republikeinen later ook zouden blijven herhalen, kon de Staatsregeling zo worden geïnterpreteerd
dat de reguliere procedure slechts gold voor het derde deel van het Vertegenwoordigd Lichaam dat
jaarlijks moest worden vervangen. Over het invullen van de overige vacatures was in de grondwet
niets expliciet bepaald, en het aanblijven van de Constituerende Vergadering was daarom strikt
genomen niet onconstitutioneel.
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De leden van het Intermediair Uitvoerend Bewind

presenteerden de vermeende ongrondwettelijkheid desondanks als het centrale argument in hun
rechtvaardiging, maar voegden hieraan de zware beschuldiging toe dat de leden van de
Constituerende Vergadering door ‘zugt tot zelf-behoud en zelf-verheffing’ gedreven werden, ‘en
daarop alléén schjnen bedagt geweest te zijn’, wat hen ten enenmale ongeschikt maakte om het
bestuur van de natie nog langer te bekleden. 60 Waar het de coupplegers van 12 juni werkelijk om
ging was veeleer dat de Republikeinen zich er door de Franse gezant Delacroix toe hadden laten
bewegen de na 22 januari ontstane partijregering te laten voortduren in het nieuwe, op 1 mei
aangebroken constitutionele tijdvak.
In zijn Memorie veroordeelde het Intermediair Uitvoerend Bewind het partijdige klimaat dat de
Bataafse gemeenschap al snel na de omwenteling van januari 1795 had gespleten. De bewindsleden
verklaarden dat ‘de vermindering en vernietiging der partijschap, en de verëeniging van alle
welmeenende ingezetenen van welke eene denkwijze ook’ aan de basis had gelegen van alles zij na
12 juni hadden ondernomen. 61
Alle retoriek waarmee de Memorie doorspekt was ten spijt, was dit laatste geen loze claim. In de
geschiedschrijving is de staatsgreep van 12 juni wel uitgelegd als een machtsgreep van de
Moderaten. 62 Deze interpretatie duidt op een fundamenteel onbegrip van de politieke situatie, dat
zijn oorsprong vindt in de eerder ter sprake gekomen misvatting dat de Moderaten zich na 1795
ophielden op het midden van het Bataafse politieke spectrum. In werkelijkheid bezetten de
Republikeinse respectievelijk de Moderate partij op dit spectrum de flanken; op het midden
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bevonden zich die Bataven die principieel weigerden zich als partij te organiseren. 63 De plegers van
de coup van 12 juni namen dit onafhankelijkheidsbeginsel nu tot uitgangspunt van hun
interimbestuur. ‘Onze politique is geheel nieuw’, schreef Jacob Spoors op 26 juni aan Wiselius. ‘Zij
is geene andere dan stipt eerlijk te zijn, […] de constitutie in werking te brengen en te
nationaliseeren, om daardoor eens voor al den bodem aan alle factiën in te slaan, van welken kant
ook ontstaan.’ 64 In vrijwel identieke bewoordingen verklaarde Alexander Gogel drie dagen later aan
de Franse zaakgelastigde Champigny-Aubin dat het Intermediair Uitvoerend Bewind de intentie
had alle revolutionaire schokken te beëindigen en alle facties te vernietigen door alle burgers te
verenigen rond de constitutie. 65
De bewindsleden ad interim achtten het verstandig op de lokale en gewestelijke overheidsniveaus
zo min mogelijk personele wijzigingen door te voeren, zodat zij niet zoals hun voorgangers het
verwijt konden krijgen hun eigen pionnen naar voren te schuiven. Dit betekende dat de meeste
onder het Republikeinse bewind aangestelde ambtenaren en bestuurders hun ambten bleven
bekleden. 66 Slechts in enkele gevallen, zoals dat van het Intermediair Administratief Bestuur van
Holland, werden al te zelotisch geachte Republikeinen vervangen. 67 De bewindsleden zouden voorts
de grondvergaderingen weer openstellen voor alle stemgerechtigde burgers die bereid waren de door
de Staatsregeling voorgeschreven verklaring af te leggen. 68
De door de bewindsleden gevaren koers manifesteerde zich het duidelijkst in de samenstelling
van het Intermediair Wetgevend Lichaam dat zij aanzochten om tijdelijk de wetgevende macht op
zich te nemen. Dit Wetgevend Lichaam moest, zo stelde Spoors voorafgaande aan de eerste zitting
van 13 juni, bestaan uit ‘eerlijke, kundige, onbesprokene en beproefde mannen, die zich in de
onderscheidene factien, welke van tijd tot tijd deze gewesten beroerden, niet onderscheiden’. 69
Inderdaad had geen enkele uitgesproken partijtijger een uitnodiging ontvangen. Van de 44 leden
van het Intermediair Wetgevend Lichaam had de kleinst mogelijke meerderheid eerder ervaring
opgedaan in een of meer nationale wetgevende vergaderingen. Onder deze 23 leden bevond zich
geen enkele Moderaat. Wel was er een vijftal leden dat zich, net als overigens de bewindsleden zelf,
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eerder aan de Republikeinse partij had gecommitteerd. Henri Rabinel was van hen de enige die
vermoedelijk al ten tijde van de eerste Nationale Vergadering had behoord tot de bezoekers van de
Republikeinse sociëteit, waar hij overigens nooit een rol van betekenis had gespeeld. Johan
Aufmorth en Jan Hendrik Meyer hadden in de tweede Nationale Vergadering het manifest Aan de
Bataafsche natie en de Points constitutionnels convenus ondertekend. Als leden van de Constituerende
Vergadering hadden zij zich echter onderscheiden door een verzoenende opstelling in het cruciale
debat over de briefschrijvers.
Berend Wildrik en Johan Fokker hadden na hun lidmaatschap van de tweede Nationale
Vergadering deel uitgemaakt van het nu afgezette Uitvoerend Bewind, maar zij hadden zich daar op
het juiste moment van afgekeerd. De achttien overigen hadden gedurende hun eerdere termijnen
steeds hun onafhankelijkheid bewaard. Sommigen onder hen, onder wie Pieter van de Kasteele,
Gerard Visscher en de onder het vorige bewind gearresteerde Abraham Pompe van Meerdervoort,
hadden behoord tot de leden die na 22 januari geweigerd hadden deel uit te maken van het
parlement. Anderen, zoals Petrus Guljé, Johan van Leeuwen en Hendrik Costerus, hadden door
zitting te nemen in de Constituerende Vergadering wel ingestemd met de eerste staatsgreep.
Dat in het Intermediair Wetgevend Lichaam geen Moderaten zitting hadden, had er alles mee te
maken dat was gezocht naar interimleden die bereid waren de unitarische Staatsregeling voor de volle
honderd procent te steunen, terwijl de unitarissen binnen de Moderate partij nu eenmaal een
kleine minderheid hadden vertegenwoordigd. Feit was wel dat eenheidsgezinde Moderaten niet
langer principieel uit overheidsfuncties werden geweerd. Rutger Jan Schimmelpenninck, wiens
kwaliteiten te groot werden geacht om hem definitief voor de publieke zaak verloren te laten zijn,
werd ertoe verleid zijn Amsterdamse advocatenpraktijk te verruilen voor de sleutelpositie van
buitengewoon gezant in Parijs. 70 In zijn nieuwe functie sprak Schimmelpenninck al snel over ‘het
getrouw in train brengen’ van de constitutie en het vernietigen van ‘alle partijschappen’. 71 Als geen
ander toonde hij zich op die manier bedreven in de nieuwe terminologie van de macht, die
overigens wel wat weg had van de verzoeningsretoriek waarvan hij zich ook in de beginfase van de
Nationale Vergadering al had bediend. 72
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Schimmelpennincks politieke geestverwant Jan Bernd Bicker schreef vanuit zijn Leewardense
gevangenis eveneens over de noodzaak ‘alle parthijzucht’ af te leggen. Sinds de laatste politieke
omwenteling onderging Bicker zijn lot met een opgewekt gemoed. Hij mocht dan misschien het
slachtoffer van partijzucht zijn geworden, maar hij was er vast van overtuigd dat hij door de vijf
maanden die hij in gevangenschap had doorgebracht de Bataafse Republiek een grotere dienst had
bewezen dan in de vijfentwintig jaar dat hij zich sinds het begin van patriottentijd belangeloos voor
zijn land had ingezet. De daden tegen hem begaan hadden geleid tot de ontmaskering van
‘intriganten en fortuijnzoekers’, en hadden alle burgers die het goed met het vaderland meenden
nader tot elkaar gebracht. Nu was het zaak dat zij allen in de grondvergaderingen opkwamen voor
de verkiezing van een nieuw Vertegenwoordigend Lichaam, want alleen op een land waar
‘deugdzaame en godvreesende menschen aan het bestuur zijn’ rustte de zegen van de
‘Albestuurder’. 73
Zelfs wanneer het Intermediair Uitvoerend Bewind overtuigd was van Bickers goede
bedoelingen, duurde het nog enige tijd voordat het hiervan blijk gaf. 74 De 29 oud-parlementariërs
die zoals Bicker al sinds de winter gevangen zaten, hadden aanvankelijk de hoop dat ze als gevolg
van de nieuwe ommekeer van zaken in vrijheid gesteld zouden worden. Voorlopig moesten zij zich
echter tevreden stellen met een versoepeling van het gevangenisregime. 75 Om iedere schijn van
partijdigheid te vermijden koos het interimbewind ervoor alle gedetineerden vast te houden tot na
de verkiezing van het nieuwe Vertegenwoordigend Lichaam. 76 Op 9 juli, een dag voor de
verkiezingen, decreteerde het Intermediair Wetgevend Lichaam op voorspraak van het Intermediair
Uitvoerend Bewind dat het arrest van de oud-parlementariërs die al ruim vijf maanden vastzaten
moest worden opgeheven, daar zij nog altijd niet in staat van beschuldiging waren gesteld. 77 De
bewindsleden gaven aan dit door henzelf geïnitieerde decreet grotendeels gehoor op 14 juli.
Een uitzondering werd gemaakt voor Bicker en voor Hahn, Van Marle en Coert van Beyma, die
voorlopig nog onder huisarrest werden gesteld. De keuze voor dit viertal had weinig te maken met
een vermoeden dat van hen een reële dreiging uitging. Zij was uitsluitend bedoeld als een gebaar
naar de Fransen, die absoluut niet gelukkig waren met het door het Intermediair Wetgevend
Lichaam genomen decreet en hemel en aarde bewogen om dan toch ten minste een aantal oudparlementariërs vast te houden. De Franse gezant ad interim Champigny-Aubin, een Haagse
nieuweling die de fase vóór 22 januari 1798 niet had meegemaakt, liet zich wijsmaken dat was
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gekozen voor ‘les quatre principaux chefs’ ‘du parti fédéraliste’. 78 In feite ging het echter juist om
een politiek zo gemêleerd mogelijk gezelschap: door te kiezen voor de eenheidsgezinde Moderaat
Bicker, de federalistische Moderaat Van Marle, de onafhankelijke unitaris Hahn en de het best als
onafhankelijke federalist te kenmerken Van Beyma trachtten de bewindsleden ook hier zo te
handelen dat hen niet verweten kon worden een bepaalde factie voor te trekken.
Ook van de tien op 12 juni gearresteerde leden van het Vertegenwoordigend Lichaam, die hun
detentie evenals het merendeel van hun enkele maanden eerder gevangengezette collega’s uitzaten
in Huis ten Bosch, werd de helft op 14 juli vrijgelaten; de vijf die de pech hadden te worden
aangewezen als leiders bleven vooralsnog vastzitten. 79 Hetzelfde gold overigens voor Stefan van
Langen, die op beschuldiging van financiële malversaties in zijn tijd als bewindslid eerst in
Woerden en later in de Kastelenij van Holland was opgesloten. 80 Van Langen was de enige oudparlementariër wiens gevangenschap voortduurde in augustus, toen alle anderen hun vrijheid weer
terugkregen. Zijn vrijlating volgde nadat op 15 december een amnestie werd afgekondigd voor alle
burgers die sinds januari 1795 op politieke gronden waren gedetineerd. 81
Tot de laatst overgebleven ‘Boschmannen’ behoorde ook Bernard Bosch, die zijn gevangenschap
met gemengde gevoelens onderging. 82 Met zijn medegevangenen Vonk en Van Leeuwen maakte hij
het zich zo goed en kwaad als het ging naar zijn zin. Ook zij kregen in juli het aanbod in huisarrest
te gaan, maar daar ze niet, zoals bijvoorbeeld Bicker en Van Beyma, beschikten over gerieflijke
landhuizen om hun tijd uit te zitten, gaven zij de voorkeur aan de bepaald niet spartaanse detentie
in het voormalige stadhouderlijke paleis. 83 Na het vertrek van de overige gevangenen kregen ze
bovendien meer vrijheden en mochten ze zelfs in de tuin wandelen. De laatste maand van zijn
detentie ervoer Bosch als een ‘aangenaam buitenverblijf’, dat wat hem betreft nog wel enkele
maanden langer had mogen duren. 84 Wat zeker ook meespeelde in deze overweging was dat Bosch
weinig zin had om terug te keren in de samenleving. In ‘nieuwspapieren en schotschriften’ had hij
op Huis ten Bosch moeten lezen hoe hij en zijn collega’s werden uitgemaakt voor
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‘verkragters van ’s volks Staatsregeling, beroovers van deszelfs rechten, snoode eigenbelangzoekers,
zedenloozen, weetnieten ja domkoppen, dieven en monsters, wier dorst naar schatten en gezag
toenam, naar mate van den rijken buit, welke zich onder haar bereik bevond’. 85

Vijf jaar later, toen hij enkele maanden voor zijn dood zijn politieke memoires optekende, was
Bosch hierover nog altijd bitter, omdat niets verder afstond van het beeld dat hij zelf had van zijn
aandeel in de revolutie. Had hij zich in het opstellen van het rapport dat aanleiding gaf tot het
decreet van 4 mei niet juist uiterst voorzichtig gedragen? Was hij het niet geweest die in een
algemeen comité had weten gedaan te krijgen dat zowel de argumenten voor als de argumenten
tegen dit besluit in een openbare zitting zouden worden voorgedragen? Had hij daarna niet, alle
dreigementen van de Franse gezant ten spijt, aan dit besluit vastgehouden? Het ergste staken Bosch
de aantijgingen dat hij er uit ‘dorst naar schatten en gezag’ mee zou hebben ingestemd zitting te
nemen in het Vertegenwoordigend Lichaam. Had hij niet reeds in 1796 slechts met de grootste
tegenzin en alleen uit plichtsbesef zitting genomen in de Nationale Vergadering? 86
Het was ook weer niet zo dat Bosch in het geheel niet had zien aankomen hoe over hem zou
worden geoordeeld. De weinig voortvarende wijze waarop de door hem voorgezeten commissie over
de kwestie had geopereerd was de commissieleden ingegeven door huiver voor het oordeel van de
bevolking. Tot in haar rapport toe had de commissie erop geanticipeerd dat wanneer de
Constituerende Vergadering zou besluiten dat haar leden zouden aanblijven, zij het slachtoffer zou
worden van zware laster. Zij had de vergadering en zichzelf geprobeerd moed in te praten door te
stellen dat voorstanders van dit besluit zich hieraan niet in het minst zouden storen, omdat zij
wisten dat ‘noch begeerte om te heerschen, noch eigenbaatige oogmerken’ een drijfveer kon zijn om
‘op zulk een moeilijken post een oogenblik langer dan de bepaalden tijd te blijven’. Wie zoals de
leden van de Constituerende Vergadering dagelijks bijna bezweek onder de druk van de last die hen
was opgelegd, kon volgens de Commissie Bosch slechts verlangen naar ‘het oogenblik van deszelfs
voleinding’, waarop de gewaarwording dat zij hun plicht hadden volbracht aanleiding zou geven tot
‘de grootste vreugde’. 87
De leden van de Constituerende Vergadering konden zich een voorstelling maken van wat hen
na het besluit van 4 mei te wachten stond, omdat zij als burgers waarschijnlijk niet anders zouden
hebben geoordeeld. Na alle voors en tegens tegen elkaar te hebben afgewogen was hun finale
oordeel desondanks dat zij als volksvertegenwoordigers handelden in het belang van de natie door
toe te geven aan de druk van Delacroix. Door zich bewust te tonen van de indruk die hun besluit
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zou wekken, hoopten zij hun keuze het besluit toch door te zetten in het juiste perspectief te
plaatsen en zo de te verwachten kritiek te kanaliseren. Toen zij niet alleen geen enkele erkenning
kregen voor wat ze ervoeren als een onzelfzuchtige berusting in de aantasting van hun goede naam,
maar het ongenoegen over hun daad zelfs dusdanige vormen aannam dat dit door de plegers van de
coup van 12 juni werd gepresenteerd als belangrijkste legitimatie voor hun afzetting, bleek de
innerlijke overtuiging gewetensvol te hebben gehandeld alleen een te povere basis om hun lot ook
op de lange termijn stoïcijns en zonder wrok te kunnen blijven dragen.
Dit gold zeker voor Bernard Bosch, die behoorde tot de selecte groep leden van het
Vertegenwoordigend Lichaam die zijn betrokkenheid bovendien met gevangenschap had moeten
bekopen. Toen hij was vrijgelaten uit Huis ten Bosch wilden zijn vroegere vrienden hem niet meer
kennen, tekende Bosch vijf jaar na dato op in zijn memoires. Verschillenden onder hen waren
onder het Republikeinse bewind aan een overheidsambt geholpen en hadden dat na 12 juni mogen
behouden; de van bestaansmiddelen verstoken en tot armoede vervallen Bosch werd door deze
‘loutere fortuinzoekers’ nu zonder groet en grijnzend voorbijgelopen. 88 Terugkijkend op de jaren
die sinds de tweede staatsgreep waren verstreken stelde Bosch vast dat weinig was terechtgekomen
van het nationale eenheidsideaal van de zogenaamde ‘verlossers en redders’ die na 12 juni het
interimbewind hadden uitgemaakt.
Hij had parlementsleden zichzelf in hun posten zien continueren, hij had anderen de toegang tot
de nationale volksvertegenwoordiging ontzegd zien worden, hij had – in 1801 – drie leden van het
Uitvoerend Bewind op eigen gezag een nieuwe grondwet zien invoeren. 89 Zijn pogingen om met
weekbladen als De Janus Januszoon en De burger Politieke Blixem politieke journalistiek te bedrijven
waren voortdurend gedwarsboomd, tot Abram la Pierre, die na de aanstelling van een
constitutioneel Uitvoerend Bewind zijn oude functie van Agent voor Inwendige Politie had
teruggekregen, hem zelfs op straffe van verbanning had verboden ooit nog dergelijke weekbladen te
schrijven. 90 Bosch had, kortom, anderen alles zien doen wat eerder de Republikeinen was verweten,
en concludeerde dat alles wat was ingebracht tegen hem, die had gedurfd het beruchte decreet van 4
mei 1798 te verdedigen, met terugwerkende kracht zijn geldigheid had verloren. 91
Tot besluit van zijn Leevens-schets deed Bosch een ultieme poging tot omkering van de reputatie
die hem sinds dat vervloekte decreet achtervolgde. Hij beval zichzelf bij zijn lezers aan als ‘voor- en
leerbeeld’, en raadde hen aan om, anders dan hij had gedaan, ‘in uwen ijver, in uwe
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werkzaamheden voor het vaderland u zelve niet te vergeten, ten einde gij door het vaderland, na
alles voor hetzelve te hebben opgeöfferd, niet geheel word vergeten’. 92 Met blijdschap zag Bosch uit
naar zijn einde, vooral naar het moment dat hij zich zou moeten verantwoorden voor zijn
Opperrechter. Met geheven hoofd zou hij voor God betuigen als ‘representant des volks’ altijd het
belang van het vaderland tot doel te hebben gehad. 93 Voor hen die achterbleven had hij alvast een
suggestie voor een grafschrift: ‘Hij heeft zijne vermogens ten nutte van ’t algemeen besteed.’ 94
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CONCLUSIE

W

at moet de slotsom van dit alles zijn? Tot op heden werd er nooit een monografie
gewijd aan het eerste parlement dat Nederland ooit had. Ik heb daarom allereerst
een geschikte introductie willen schrijven, gesteld in niet al te hermetisch proza en

met een zeker verhalend element. Ik heb voorts gemeend de balans tussen brede toegankelijkheid
en wetenschappelijke relevantie te kunnen vinden in de combinatie van een politiek-historisch en
een politiek-cultureel perspectief. Het resultaat is een studie waarin prosopografie, institutionele
geschiedenis en constitutionele geschiedenis niet ontbreken, maar waarin vooral ook aandacht
uitgaat naar de dagelijkse parlementaire praktijk, de parlementaire regels en conventies, de zelf- en
vijandbeelden van de parlementsleden en de manieren waarop zij dachten en spraken over
concepten als partij en representatie. Het politieke handelen van de eerste Nederlandse
parlementariërs is, met andere woorden, geanalyseerd door te kijken naar hun achtergronden,
verwachtingen, vooroordelen, denkbeelden en opvattingen van politiek, zonder daarbij de
ogenblikkelijke revolutionaire omstandigheden te veronachtzamen.
In deze conclusie heb ik ervoor gekozen drie hoofdstukoverstijgende thema’s uit te lichten. Het
eerste thema, de betekenis van Frankrijk voor de Bataafse parlementaire politiek, doet
historiografisch het vertrouwdst aan; ik sluit hier naar verhouding ook het meest aan bij inzichten
uit recente studies, die in dit boek echter op verschillende punten zijn genuanceerd of verhelderd.
Voor het tweede en derde thema geldt dat zij eerder nauwelijks zijn bestudeerd. Beide laatste
thema’s gaan in essentie over de wisselwerking tussen de wederwaardigheden van de Bataafse
parlementsleden en hun begrip van politiek, dat wel veranderde, maar niet zo snel als nodig was om
de positieve én minder positieve implicaties van het nieuwe stelsel van vertegenwoordigend bestuur
in al hun volledigheid te kunnen doorgronden en aanvaarden.

Het eerste Nederlandse parlement en Frankrijk
Het eerste parlement van Nederland is een Nederlands bedenksel, dat echter niet kan worden
losgezien van de totstandkoming van de Franse Assemblée Nationale en de formulering van het
Franse principe van unité et indivisibilité. De eerste plannen voor een Nederlandse
volksvertegenwoordiging zijn gemaakt binnen de Nederlandse gemeenschap in ballingschap. Ook
de patriotse thuisblijvers raakten tijdens de restauratie overtuigd van de noodzaak van een nationaal
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parlement. Anders dan wel is aangenomen, speelden de voormalige ballingen na 1795 geen
onderscheidende rol in de vroegste parlementaire geschiedenis. Ze waren als groep niet bovenmatig
actief in het debat over de totstandkoming; evenmin waren ze bijzonder sterk vertegenwoordigd in
de eerste Nationale Vergadering. De ex-ballingen die wel verkozen werden voerden niet de
boventoon in de debatten en waren ook niet uitzonderlijk radicaal.
Hoewel de Nederlandse volksvertegenwoordigers zelden expliciet verwezen naar de gang van
zaken in de Franse revolutionaire parlementen, zochten ze wel degelijk inspiratie in Frankrijk voor
het vormgeven van hun parlementaire politiek. Enkele artikelen in het Reglement en het Reglement
van orde en aan het Frans ontleende terminologie verraden deze schatplichtigheid, die echter ook
niet moet worden overschat. Alleen al het enorme verschil in omvang zorgde ervoor dat de
Nationale Vergadering geheel anders moest worden ingericht dan de Assemblée Nationale. De
leden van de Nationale Vergadering waren bovendien groot geworden in de hoogontwikkelde
vergadercultuur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden; uiteindelijk lag hier voor hen
het primaat bij het inrichten van de parlementaire praktijk.
In de eerste Nationale Vergadering stonden de debatten over de vraag hoe het Nederlandse
parlement er na invoering van de constitutie uit moest komen te zien in het teken van de recentste
gebeurtenissen in Frankrijk. De belangrijkste verklaring voor het drama van de Franse Terreur werd
door een groot deel van de Bataafse volksvertegenwoordigers gezocht in de werking van de
Convention Nationale, waar het voor onervaren parlementsleden te gemakkelijk zou zijn geweest
tot onberaden besluiten te komen en zo een parlementaire commissie uit hun midden, het Comité
de Salut Public, vrijwel ongelimiteerde bevoegdheden te verlenen. Zij deelden deze analyse met de
ontwerpers van de Franse grondwet van 1795, en het lag voor de hand dat zij daarom ook naar
Frankrijk keken om ideeën op te doen voor een grondwet die alle kans op een Bataafse Terreur zou
uitsluiten.
Een minderheid van de eerste Nationale Vergadering betoogde dat Frankrijk en Nederland niet
met elkaar konden worden vergeleken. De flegmatieke volksaard van de Nederlander zou Franse
toestanden in de weg staan en vereiste de vorming van een daadkrachtiger en besluitvaardiger
parlement dan het Corps législatif dat met de Franse grondwet van 1795 was ontstaan. Hun
protesten ten spijt werd in het Ontwerp van Constitutie geopteerd voor een wetgevend lichaam dat
binnen het constitutionele raamwerk zelfs nog minder macht werd toevertrouwd dan zijn Franse
tegenhanger, en dat volgens critici ‘slechts de schaduw van eenige wezenlijke magt’ was gelaten.
In tegenstelling tot de suggestie die in de geschiedschrijving nogal eens is gewekt, heeft de Franse
regering zich in de eerste jaren van de Bataafse Republiek nooit direct gemengd in de interne
politieke aangelegenheden van de Bataven. De vorming en inrichting van de Nationale Vergadering
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en de totstandkoming van het hoofdstuk over de wetgevende macht in het Ontwerp van Constitutie
moeten worden beschouwd als strikt nationale processen, die een volwaardige plek verdienen in de
parlementaire en constitutionele geschiedenis van Nederland. Waar Franse wetten of praktijken
geheel of gedeeltelijk werden overgenomen, waren het de Bataven die hiertoe op eigen gezag
besloten na een proces van weging en debat. Van begin 1795 tot eind 1797 kunnen hoogstens een
aantal incidenten worden aangewezen waarbij sprake is van Franse pogingen om het politieke
proces op indirecte wijze te beïnvloeden. Zo was daar Noëls geslaagde poging met de terugtrekking
van Franse troepen een doorbraak te forceren in het vastgelopen debat over de totstandkoming van
de Nationale Vergadering, maar ook zijn averechts uitgepakte positieve stemadvies voorafgaande
aan het referendum over het Ontwerp van Constitutie.
Het beeld verandert met het aantreden van Noëls opvolger Delacroix, die vanaf januari 1798 een
bepalende rol ging spelen in het Bataafse politieke proces. Uit zijn officiële instructie kon Delacroix
opmaken dat van hem een actieve houding verlangd werd bij de totstandbrenging van een Bataafse
grondwet, maar over de wijze waarop hij te werk diende te gaan stond weinig op papier. De gezant
had vermoedelijk aanvullende instructies ontvangen van Paul Barras, een Frans Directoirelid dat
was omgekocht door Bataven uit de kringen van de Republikeinse partij. Vrijwel direct na zijn
aankomst in Den Haag zegde de nieuwe gezant toe zijn medewerking te verlenen aan een
staatsgreep, die sinds enige tijd door de Republikeinen werd beraamd. In ruil hiervoor eiste
Delacroix medezeggenschap over de inhoud van de grondwet, die zou moeten voldoen aan de eisen
van het Franse Directoire.
Toen de staatsgreep een feit was en de Republikeinen hun machtspositie hadden verstevigd,
opereerde de constitutiecommissie onder leiding van Ockerse in nauw overleg met Delacroix, maar
was de effectieve invloed van de Franse gezant relatief klein. De taalbarrière en het optreden van de
als intermediair fungerende Ducange hebben ervoor gezorgd dat de Staatsregeling grotendeels kon
worden gebaseerd op het programma van de Republikeinen en op de bruikbaar geachte delen van
het Ontwerp van Constitutie. Een zeker in de context van dit boek belangrijke uitzondering is het
tweekamerstelsel, dat op aandringen van Delacroix in de Staatsregeling is opgenomen, terwijl de
Republikeinen in de constitutionele debatten doorgaans een (lichte) voorkeur hadden getoond voor
een unicameraal parlementair systeem. Het eerste constitutionele parlement van Nederland, dat zijn
vergaderingen aanving op 4 mei 1798 en na een korte onderbreking wederom op 31 juli, kan
daarmee niet gezien worden als een product van Franse makelij. Het Bataafse tweekamerstelsel was
uitgewerkt tot een uniek model, dat aanzienlijk verschilde van de opzet die door Delacroix aan de
Bataafse constitutiecommissie was gepresenteerd.

414

Naast zijn pogingen om invloed uit te oefenen op het constitutionele proces hield Delacroix na
de staatsgreep van 22 januari ook beleidsvergaderingen met de leiding van de Republikeinse partij.
Zijn rol was daarin in principe die van adviseur, maar de gezant liet geen gelegenheid onbenut om
te benadrukken dat zijn adviezen direct afkomstig waren van het Franse Directoire. Aan dit
argument was het impliciete dreigement verbonden dat wanneer de Republikeinen zijn raad in de
wind zouden slaan, het weldra helemaal gedaan zou zijn met de onafhankelijkheid van de Bataafse
Republiek. Feitelijk opereerde Delacroix naarmate zijn gezantschap verstreek juist steeds meer op
eigen gezag. Zijn directe superieur Talleyrand, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, was
nooit een voorstander geweest van samenwerking met de Republikeinen, en hield zich in het
diplomatieke contact op de vlakte. Het Directoire, dat na een Franse machtswisseling in mei 1798
van politieke kleur was veranderd, distantieerde zich geleidelijk van de gezant.
Het is moeilijk exact aan te geven in welke mate de Bataafse politici gevoelig zijn geweest voor de
dreigementen van Delacroix. De zuivering van de grondvergaderingen voorafgaande aan de
volksraadpleging over het Ontwerp van Staatsregeling, een maatregel die door de gezant was
voorgesteld, lijkt door de Republikeinse leiding direct met instemming te zijn begroet. Aanzienlijk
meer weerstand bestond er tegen Delacroix’ plan om de Constituerende Vergadering om te vormen
tot een constitutioneel Vertegenwoordigend Lichaam, dat ter beoordeling terechtkwam bij de
Constituerende Vergadering zelf. Het staat vast dat Delacroix de parlementsleden onder druk heeft
gezet teneinde het door hem verlangde decreet af te dwingen. Nadat het besluit eenmaal was
gevallen en een golf van kritiek teweeg had gebracht, was niets voor de spijtoptanten gemakkelijker
dan te betuigen dat zij in het landsbelang waren bezweken voor Franse dwang. Dit laat onverlet dat
de volle verantwoordelijkheid voor het besluit lag bij de volksvertegenwoordigers zelf, die er wel
degelijk voor hadden kunnen kiezen Delacroix’ aansporingen naast zich neer te leggen. Hoewel het
Nederlandse parlement na de staatsgreep van 22 januari beduidend meer te maken kreeg met een
koppige Fransman als moeilijk te negeren machtsfactor, stond het tot aan het eind van de in deze
studie onderzochte periode op eigen benen.
Tot besluit is het van belang er hier op te wijzen dat er tussen 1795 en 1798 nooit sprake is
geweest van pro-Franse partijen of individuen in het centrum van de Bataafse politiek, een suggestie
die in de geschiedschrijving nochtans vaak is gewekt. De werkelijke situatie laat zich samenvatten in
een constatering van de Franse gezant Noël, die zich weinig illusies maakte over de vriendschap die
hem door Bataven uit de verschillende kampen werd betuigd: ‘Les uns et les autres voudraient avoir
un mannequin dont ils pussent diriger les mouvements.’

1

Republikeinen, Moderaten en

1

‘Allemaal wensen ze zich een pop waarvan ze de bewegingen kunnen sturen’: Colenbrander ed., Gedenkstukken, II,
brief Noël aan het Directoire, 19 maart 1797, 98-101, aldaar 100. Vergelijk in dezelfde zin ook Colenbrander ed.,
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onafhankelijke parlementsleden hebben op diverse momenten en met wisselend succes getracht
samen te werken met Franse ambtsbekleders die op verschillende niveaus en met uiteenlopende
visies betrokken waren bij de Bataafse politiek. Zij hebben zich gewend tot gezanten, generaals,
ministers en Directoireleden, maar steeds louter om de verwezenlijking van hun eigen doelen een
stap dichterbij te brengen. De Republikeinen bleken uiteindelijk bereid het verst te gaan in hun
samenwerking met Delacroix. Op deze opportunistische keuze keken ze later niet met onverdeeld
genoegen terug, maar pro-Frans kunnen ze daarmee niet worden genoemd.

De Bataafse partijen
Ik heb in deze studie een pleidooi gehouden voor een meer integrale benadering van partijvorming
en partijbegrip, waarbij historici het onderscheid erkennen tussen de politieke partij als fenomeen
en de moderne politieke partij als een van de verschijningsvormen waarin dit fenomeen kan
voorkomen. De politieke partij kan niet worden begrepen wanneer haar voormoderne manifestaties
simpelweg worden afgedaan als facties, wat in het verleden vaak is neergekomen op een excuus om
ze niet te hoeven bestuderen. Ik heb in dit boek daarom een aanzet willen geven met een analyse
van de twee partijen die in de eerste jaren van het Bataafse tijdvak kunnen worden onderscheiden.
In de eerste plaats is dit de partij van de Republikeinen, die al snel na de oprichting van de
Nationale Vergadering in besloten kring begon samen te komen. De Republikeinen waren allen
unitarissen (wat niet betekent dat alle unitarissen Republikeinen waren) en deelden ten opzichte
van hun collega’s een voorkeur voor een grondwet waarin sprake zou zijn van relatief veel invloed
van het volk op de regering. Zij waren verder van mening dat geen verzoenende houding moest
worden aangenomen ten aanzien van de orangisten die uit de regering waren verstoten, en zij
onderscheidden zich door de overtuiging dat binnen de in hun ogen nog voortdurende
revolutionaire situatie onorthodoxe stappen geoorloofd waren om politieke doelen te
verwezenlijken. De Republikeinen opereerden niet in isolement maar stonden in contact met
verschillende sympathiserende volkssociëteiten, waaronder het landelijke netwerk van Sociëteiten
voor Een- en ondeelbaarheid.

Gedenkstukken, II, brief Noël aan Talleyrand, 1 september 1797, 129-30. Onwillekeurig denkt men hier aan
Colenbranders metafoor van het ‘marionettentheater’, die weliswaar betrekking had op de patriottentijd, maar in
de recente historiografie symbool is komen te staan voor de visie (met Colenbrander zelf als belangrijkste
vertegenwoordiger) dat het juist de Nederlandse politici waren die gedurende de Nederlandse Revolutie werden
aangestuurd door vreemde mogendheden en hun gezanten: Colenbrander, Patriottentijd, I, vii. Inmiddels is
voldoende duidelijk dat pop en poppenspeler in het revolutietijdvak nogal eens van rol wisselden.
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De totstandkoming van de Republikeinse partij gaf aanleiding tot de vorming van een tweede
partij, die van de Moderaten. Vergeleken bij het partijverband van de Republikeinen was dat van de
Moderaten minder sterk. De Moderaten geloofden in de heilzaamheid van een verscheidenheid aan
meningen in het parlementaire debat en hechtten waarde aan het behoud van hun politieke
individualiteit. Hun vrees voor het radicalisme van de Republikeinen bewoog de Moderaten er
niettemin toe zich te verenigen in de Haagse afdeling van de Gemenebestgezinde burgersociëteit der
Moderaten en steun te zoeken onder de leden van gelijkgestemde zustersociëteiten elders in het
land. Zij ondernamen deze stappen wel degelijk met het oogmerk de besluitvorming in de Nationale
Vergadering en de uitkomst van de volksraadpleging over het Ontwerp van Constitutie te
beïnvloeden.
In het debat over de ideale staatsvorm zijn de Moderaten, wier partij zowel gematigde unitarissen
als federalisten telde, niet in staat geweest als partij te opereren. Het belangrijkste
gemeenschappelijke uitgangspunt van de Moderaten was de opvatting dat de revolutie was
geëindigd met de vorming van de verschillende provisionele overheden, en dat nu de situatie zoveel
mogelijk diende te worden genormaliseerd; dit betekende in de eerste plaats een onvoorwaardelijk
respect voor het semiconstitutionele Reglement. De Moderaten botsten eveneens met de
Republikeinen omdat zij principiële bezwaren hadden tegen de blijvende politieke uitsluiting van
burgers die bekendstonden als adepten van het vorige regime. Zij waren daarentegen huiverig voor
de gevolgen van een te brede politieke participatie en vonden bijvoorbeeld dat burgers bij
verkiezingen voor het parlement over een bepaalde mate van bezit zouden moeten beschikken om
tot kiesmannen te kunnen worden verkozen.
Een historische analyse van de vorming en het optreden van de partijen in het eerste parlement
van Nederland is slechts mogelijk wanneer ook aandacht uitgaat naar de manier waarop de
parlementsleden zelf aankeken tegen partijstrijd als verschijnsel. Dat partijvorming op de lange
termijn een blijvend neveneffect is van democratische politiek, werd door achttiende-eeuwse
Nederlanders niet aanvaard. Zij zagen het bestaan van partijen op zijn best als een tijdelijke
noodzakelijkheid in een tijdvak met grote politieke spanningen en zonder grondwet. Het waren
vooral de Republikeinen die ervan overtuigd raakten dat iedere burger onder deze uitzonderlijke
omstandigheden juist moreel verplicht was partij te kiezen. Omdat ‘partijdigheid’ geen
maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel was, spraken zij deze overtuiging naar buiten toe zelden
uit, maar intern spraken ze intussen vrijuit over ‘onze partij’.
Hetzelfde gebeurde bij de Moderaten, wier opvatting dat de Bataafse Revolutie reeds voor
geëindigd moest worden gehouden echter ook aanleiding gaf tot een iets realistischer kijk op
parlementaire politiek. Daar zij volhielden dat met de instelling van provisionele overheden een
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min of meer normale politieke situatie was ontstaan, waren de Moderaten genoodzaakt er meer dan
de Republikeinen in te berusten dat de aanhoudende politieke verdeeldheid deel uitmaakte van
deze nieuwe politieke realiteit. Hoewel zij de heftigheid waarmee de Republikeinen politiek
bedreven verafschuwden en de hoop hielden dat de Republikeinse partij na de invoering van de
grondwet zou verdwijnen, aanvaardden ze deze voor het moment als legitieme parlementaire
tegenspeler: ze deden er alles aan om de Republikeinen met parlementaire middelen te bestrijden,
maar wanneer ze bij stemmingen in het parlement tot het verliezende kamp behoorden, legden zij
zich daar bij neer.
De Republikeinen daarentegen betwistten de legitimiteit van alle andere partijen, en meenden
dat uiteindelijk alleen aan de tijdelijke situatie van partijdigheid kon worden ontsnapt wanneer alle
burgers zich aansloten bij de Republikeinse partij. Wie hiertoe niet bereid was, moest worden
uitgesloten van het politieke bedrijf, zoals dit eerder met de orangisten was gebeurd. De
voortdurende pre-constitutionele staat van revolutie rechtvaardigde een dergelijke stap. Op 22
januari 1798 brachten de Republikeinen hun visie in de praktijk.
De tragiek van de Republikeinen was dat zij niet inzagen dat de (g)eenpartijstaat onverenigbaar
was met hun ideaal van vertegenwoordigende democratie. Politieke uitsluitingen van
volksvertegenwoordigers hadden tot gevolg dat burgers zich niet langer vertegenwoordigd voelden
en een kritische houding aannamen ten aanzien van het regime. Deze burgers werden niet
gerustgesteld maar op hun beurt onverbiddelijk van de politiek uitgesloten, wat de verontwaardiging
wekte van weer andere burgers, onder wie velen die de Republikeinse partij aanvankelijk hadden
gesteund. Wat uiteindelijk overbleef was een basis die te smal was om het Republikeinse bewind
overeind te houden toen het in de problemen kwam.
Het diepgewortelde geloof dat partijdigheid uiteindelijk een onwenselijk fenomeen was, was ten
dele het gevolg van de sterke neiging aan partijen of facties een grotere manipulatieve kracht toe te
kennen dan zij in werkelijkheid hadden. Zo was het decreet van 4 mei 1798 feitelijk een gezamenlijk
besluit van Republikeinse en onafhankelijke parlementsleden die meenden te handelen in het
belang van de natie, maar werd dit besluit uitgelegd als een schaamteloze poging van de
Republikeinse partij om haar na 22 januari ontstane machtspositie te consolideren. Het decreet
maakte een einde aan de eenpartijpolitiek van de Republikeinen, die vroeger of later hoe dan ook
zouden zijn geconfronteerd met de incompatibiliteit van hun politieke maximes.
Niet per se realistischer was de zienswijze van de Bataven die op 12 juni 1798 de Republikeinen
uit het centrum van de macht verdreven. Zij hingen de school aan waartoe sinds het begin van de
eerste Nationale Vergadering ook de onafhankelijke parlementsleden hadden behoord. Deze
volksvertegenwoordigers hadden partijvorming ook als tijdelijke noodzaak afgewezen. Zij hadden
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steeds gehandeld in overeenstemming met het parlementaire onafhankelijkheidsideaal, dat zij niet
alleen van toepassing achtten op de relatie tussen volksvertegenwoordigers en bevolking, maar ook
op die tussen volksvertegenwoordigers onderling. De onafhankelijke parlementsleden hadden
geweigerd deel te nemen aan buitenparlementair vooroverleg dat gericht was op onderlinge
afstemming van de politieke koers, en hadden in ieder debat hun standpunt uitsluitend bepaald op
basis van hun eigen overtuiging. De ervaringen met de Republikeinse partij, die velen had bevestigd
in de overtuiging dat het gedogen van partijen er uiteindelijk toe zou leiden dat één partij de hele
natie zou trachten te overheersen, leken het gelijk te bevestigen van deze onafhankelijke
parlementariërs.
De Bataven die na 12 juni het gezag overnamen, poogden het ideaal van principiële
partijloosheid tot beleid te verheffen door in het Intermediair Wetgevend Lichaam vrijwel
uitsluitend leden te benoemen die in voorgaande jaren hun onafhankelijkheid hadden bewaard en
intussen zelf maatregelen te nemen die erop gericht waren alle facties en verdeeldheden te doen
verdwijnen. Al snel zou blijken dat deze politiek evenmin verenigbaar was met de
vertegenwoordigende democratie als die van hun Republikeinse voorgangers.
Het was onvermijdelijk dat de vrije verkiezingen voor een nieuw Vertegenwoordigend Lichaam
zouden leiden tot de terugkeer van leden die bereid waren zich onderling te verenigen om hun
politieke doelen te verwezenlijken. Zelfs als dit niet het geval was geweest, had althans de schijn van
partijvorming niet kunnen worden vermeden. De onveranderlijke essentie van parlementaire
politiek bestaat in een reeks van publiekelijk gevoerde debatten die uiteindelijk uitmonden in een
stemming. Bij iedere stemming is er een winnaarskamp en een kamp van verliezers. Wanneer de
samenstelling van deze kampen in aan elkaar verwante debatten min of meer gelijkblijft, duurt het
niet lang voordat deze kampen in de publieke beleving partijen worden. De Bataven zochten
tevergeefs naar manieren om een systeem dat verdeeldheid per definitie in stand hield in
overeenstemming te brengen met het ideaal van eensgezindheid. Pas ver in de negentiende eeuw
ging in Nederland het idee overheersen dat deze eensgezindheid in een vertegenwoordigende
democratie slechts kon bestaan in een agreement to disagree, en dat politieke partijen binnen dit
stelsel wenselijke instituties waren.

Paradigmatische schizofrenie
Het stadhouderlijke bestel waaraan de Bataafse Revolutie een einde had gemaakt, werd sinds de
patriottentijd geassocieerd met heerszuchtige aristocraten die louter uit eigenbelang publieke
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ambten wensten te bekleden. In de mentale wereld van de Bataven, die geschoold waren in een
klassiek geïnspireerd republikanisme, was ambitio een ondeugd waarop ook na 1795 een taboe bleef
rusten. Hoewel het bekleden van een openbaar ambt met de invoering van de ‘volksregering bij
representatie’ verondersteld werd van een privilege een burgerplicht te zijn geworden, en hoewel
sommige burgers in de praktijk wel degelijk de ambitie koesterden om deze plicht te vervullen, was
het uitgesloten dat zij dit publiekelijk kenbaar maakten. Bij de verkiezingen voor de Nationale
Vergadering waren er geen kandidaten; de leden van de kiesvergaderingen werden geacht
eenvoudigweg die burgers te kiezen die hen het geschiktst leken voor het ambt van
volksvertegenwoordiger.
Direct bij aanvang van hun ambtstermijn werden de leden van het eerste parlement van
Nederland hierdoor geconfronteerd met een onvoorzien probleem. Een deel van de verkozen
burgers liet in bezwaarschriften weten wegens persoonlijke omstandigheden, veronderstelde
onbekwaamheid of bezwaren tegen de Nationale Vergadering als zodanig voor het ambt van
volksvertegenwoordiger te bedanken. Sommigen van hen aanvaardden het ambt pas na
verschillende aansporingen; een negental bleef in zijn weigering volharden.
De onwilligheid om een publiek ambt te bekleden in Den Haag, voor velen ver verwijderd van
familie, vrienden en de professionele kring, was op zichzelf geen nieuw verschijnsel. Ook in de oude
Republiek had het lidmaatschap van de Staten-Generaal om die reden niet behoord tot de
populairste ambten. Voor veel verkozenen die wel zitting namen in de Nationale Vergadering was
het echter een onverdraaglijk idee dat ambstweigeringen ook konden voorkomen bij een vorm van
vertegenwoordigend bestuur. Hun overtuiging dat deze nieuwe regeringsvorm de voorkeur
verdiende boven de oude was in hoge mate gebaseerd op de aanname dat de bevolking in staat was
de geschiktste burgers te kiezen om haar te vertegenwoordigen. Wanneer verkozenen ten overstaan
van de gehele natie weigerden hun uitverkiezing te aanvaarden, impliceerden zij daarmee dat de
kiezers in hun keuze konden dwalen. Ze zaagden hiermee aan de poten van het revolutionaire
project.
De parlementsleden die hun ambt op een gewetensvolle manier trachtten uit te oefenen, en dit
gold voor de overgrote meerderheid van de vergadering, hadden niet lang nodig om te ontdekken
dat de post die zij bekleedden beslist geen erebaantje was. Hun drukke werkzaamheden en zware
verantwoordelijkheden voedden bij hen de vrees dat het nieuwe politieke bestel ook in de toekomst
door ambtsweigeringen zou worden ondermijnd; deze vrees werd bewaarheid toen na de
verkiezingen voor de tweede Nationale Vergadering het aantal verkozenen dat voor het
lidmaatschap bedankte bleek te zijn verdubbeld tot ruim twintig. Veel opzien baarde de weigering
van Rutger Jan Schimmelpenninck. Als jonge patriot had Schimmelpenninck nota bene verkondigd
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dat het burgers in een ‘wel ingerigte volksregeering’ niet vrij kon staan publieke ambten waartoe zij
geroepen waren naar eigen goeddunken naast zich neer te leggen. Zelf hield hij het nu voor gezien
na één termijn waarin hij zijn buitengewone parlementaire talenten had getoond.
In de eerste Nationale Vergadering werd de mogelijkheid voor het representantschap te
bedanken breed als onwenselijk ervaren, omdat het afbreuk deed aan het aanzien van een instituut
dat zichzelf nog moest bewijzen. De vergadering besloot uiteindelijk bij meerderheid dat
ambtsweigeraars in de constitutionele situatie hun stemrecht zouden verliezen, wat bovendien
betekende dat zij niet meer in aanmerking zouden komen voor het bekleden van andere publieke
ambten of het ontvangen van pensioenen. Na de verwerping van het Ontwerp van Constitutie zou in
de Staatsregeling eenzelfde bepaling worden opgenomen. Dat sommige Bataven deze sanctie nog te
mild vonden voor burgers die hun publieke plicht verzaakten, bleek na 22 januari 1798 in de
kwestie van de zogenoemde ‘briefschrijvers’. Deze voormalige parlementsleden lieten per brief aan
de Constituerende Vergadering weten dat zij als gevolg van de staatsgreep geen zitting meer wensten
te hebben.
Getergd door deze actie adviseerde een door Bernard Bosch geleide parlementaire commissie de
briefschrijvers niet alleen voor lange tijd het stemrecht te ontzeggen, maar ze bovendien onder
justitieel toezicht te plaatsen. Dit harde advies dreef een wig tussen de leden van de toch al
gedecimeerde vergadering, waar onafhankelijke parlementsleden en gematigder Republikeinen niet
accepteerden dat alom gewaardeerde oud-collega’s werden gecriminaliseerd. De vergadering
verwierp het advies en liet het oordeel over aan het Uitvoerend Bewind, dat uiteindelijk alsnog koos
voor de lijn van de Commissie Bosch. Het grimmige parlementaire debat over de briefschrijvers
sloeg een flinke barst in de kwetsbare fictie dat met de staatsgreep van 22 januari de eensgezindheid
in het Bataafse bestuur was teruggekeerd, en leidde tot verwijdering tussen de Republikeinen en de
Bataven die hen aanvankelijk het voordeel van de twijfel gunden.
Het is slechts tegen de achtergrond van de hier geschetste problematiek dat het mogelijk wordt
vat te krijgen op de gebeurtenissen van 4 mei en 12 juni 1798. Het begon ermee dat Charles
Delacroix de leden van de Constituerende Vergadering ertoe probeerde te bewegen zichzelf om te
vormen tot een constitutioneel Vertegenwoordigend Lichaam. Voordat de vergadering hiertoe
uiteindelijk unaniem besloot, had zij de voors en tegens uitgebreid tegen elkaar afgewogen. Bij een
deel van de vergadering was het plan van de Franse gezant aanvankelijk gestuit op ernstige
bezwaren. Het zwaarst woog daarbij de angst dat de vergadering zou lijken te beschikken over
eenzelfde machtshonger als de regenten in de oude Republiek. Van belang is hier te benadrukken
dat het slechts ging om de vrees dat in de beeldvorming de verkeerde indruk zou ontstaan.
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Geen van de zittende parlementsleden meende dat zij het bestuur door zichzelf te continueren
werkelijk zou laten afglijden tot het niveau van de stadhouderlijke oligarchie. Na hun indringende
confrontatie met de ambtsweigeraars en de briefschrijvers en het besef van de zwaarte van het
parlementaire ambt waren de eerste Nederlandse volksvertegenwoordigers gaan geloven dat
misschien wel het grootste gevaar voor een op politieke vertegenwoordiging gebaseerde
regeringsvorm school in capabele burgers die er op kritieke momenten voor pasten zich
ondergeschikt te maken aan het algemeen belang; hun plaatsen konden dan immers worden
ingenomen door anderen met minder goede bedoelingen. De leden van de Constituerende
Vergadering zwichtten uiteindelijk unaniem voor de druk van Delacroix omdat zij elkaar aan het
verstand wisten te brengen dat hun aanblijven, hoewel het in het begin misschien verkeerd kon
worden uitgelegd, voor het nageslacht bewaard zou blijven als een daad van opofferingsgezindheid.
Zij hadden zich daarmee toch verkeken op de mate waarin de doorsnee Bataafse burger zich kon
verplaatsen in hun afwegingen. Deze wortelden in hun gedeelde parlementaire ervaring en niet in
de voor het gros van de bevolking tastbaarder strijd om de ambten op lagere overheidsniveaus, die
na 1795 veel meer op de oude voet was voortgegaan. De mannen achter de staatsgreep van 12 juni
1798, met uitzondering van generaal Daendels allen ingewijden in de Haagse politiek, wisten heel
goed dat het besluit van 4 mei met heerszucht of hebzucht weinig te maken had. Hun wens tot
hervorming van het bestuur kwam hoofdzakelijk voort uit de overtuiging dat sprake was van
bestuurlijk wanbeleid en dat de Republikeinse partijregering er nooit in zou slagen de nieuwe
grondwet bij alle Nederlanders ingang te doen vinden. In hun publieke legitimering van de tweede
staatsgreep gaven zij echter een centrale rol aan het besluit van de Constituerende Vergadering, dat
ze tegen beter weten in presenteerden als een ongrondwettelijke en daarmee des te schaamtelozer
manifestatie van de zucht tot zelfbehoud waarmee de parlementsleden besmet waren geraakt.
Om een solide draagvlak voor hun actie te creëren, appelleerden zij in hun publieke uitingen aan
een klassiek republikeins vertoog dat in de loop van de achttiende eeuw diep verankerd was geraakt
in de Westerse psyche, over volksmisleiders die aan de macht waren gekomen door duistere intriges
en nu hun maskers afwierpen om hun ware aristocratische gezicht te tonen, en Delacroix’ secretaris
Ducange die in dit geheel een rol speelde als de archetypische figuur van de kwade adviseur. De
Republikeinen hadden zich steeds van eenzelfde machtskritiek bediend en zich hierdoor, meer dan
hun tegenstanders, ook in hun politieke optreden laten leiden. Nu moesten zij tot hun grote
ontsteltenis aanhoren dat ze zelf van machtshonger werden beschuldigd.
De politieke cultuur van het eerste parlement van Nederland onderscheidt zich daarmee door
enerzijds de aanwezigheid van het besef dat de politieke realiteit van een gekozen bestuur verschilde
van de politieke werkelijkheid van de oude Republiek, en anderzijds de neiging om de onvoorziene
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en minder plezierige kanten van deze nieuwe realiteit toch te blijven verklaren met behulp van een
oudere machtstheorie die hierop eigenlijk niet was toegerust. Tekenend voor deze staat van
paradigmatische schizofrenie was het gebruik van het scheldwoord ‘aristocraat’, dat bleef bestaan in
zijn sinds de patriottentijd spreekwoordelijke betekenis van een hoogmoedige, arrogante regent die
weigerde het landsbestuur aan anderen te laten, maar zodanig werd verruimd dat het woord nu
ironisch genoeg ook van toepassing kon worden verklaard op bijvoorbeeld de briefschrijvers, die
juist weigerden nog langer aan het landsbestuur deel te nemen.
Naar een scherper schaduwbeeld
‘De keuze der afbeeldingen vertrouw ik, dat volkomen gebillijkt zal worden. Inzonderheid
verwacht ik, dat het de natie niet onaangenaam zal zijn, aan het hoofd dezes werks de
schaduwbeelden te zien prijken van de meeste leden der Nationale Vergadering. Niemand toch zal
twijfelen, dat het de eerste Nationaale Vergadering geweest is […] die over alle de delen van de
Staatsregeling en haare grondslagen zulk een helder licht ontstoken heeft […] dat men haar slegts
regt doet, met op deze wijze de verdiensten haarer leden […] te vereeuwigen.’ 2

De woorden die Cornelis Rogge in 1799 vooraf liet gaan aan zijn Geschiedenis der Staatsregeling
herbergen voor de hedendaagse lezer een ironie die aan tijdgenoten niet besteed was. Rogges
uitgever Johannes Allart had ervoor gekozen de leden van de eerste Nationale Vergadering voor de
eeuwigheid vast te leggen door hen, ter ‘onderhouding en verleevendiging’ van het ‘glansrijk licht’
dat zij hadden verspreid, zelf als donkere schimmen af te beelden. Evenmin als Allart ervoer Rogge
dit als een tegenstrijdigheid; de silhouetportretkunst gold als een serieus artistiek genre en de
moderne associatie van het silhouet met noties van anonimiteit en onherkenbaarheid was de
achttiende-eeuwers vreemd. Zij waren, in de geest van de Zwitserse Verlichter Johann Kaspar
Lavater, juist geneigd het schaduwbeeld van het menselijk gelaat te beschouwen als de ‘getrouwste
uitbeelding’ die van een mens kon worden gegeven. 3
Voorwaarde was wel dat het beoogde model zich hiervoor leende. Ik begon Pioniers in
schaduwbeeld met het verzoek aan Eduard van Beyma om zich te laten silhouetteren. Van Beyma
heeft dit verzoek ontvangen, daarvan getuigt in zijn archief de brief van Rogges uitgever Allart, maar
heeft er nooit aan voldaan. De zes uitslaande bladen aan het begin van de Geschiedenis der
Staatsregeling zijn als een plakboek van Panini: 126 zwartomlijnde witte medaillons met als

2
3

Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, iii-iv.
Lavater, Over de physiognomie, II, 128.
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onderschrift de namen van de leden van de eerste Nationale Vergadering, ingedeeld op het gewest
waarin ze waren verkozen. In 108 van de medaillons prijkt een silhouet; de overige achttien,
waaronder op het vijfde blad die van Eduard van Beyma, blijven leeg.
Het is mij een raadsel waarom Van Beyma als een van de weinigen niet bereid is geweest voor
Rogges Geschiedenis te poseren. Toen het verzoek hem in 1799 bereikte, was hij wegens het district
Harlingen lid van het Vertegenwoordigend Lichaam dat sinds 31 juli van het jaar daarvoor bijeen
was. Daarvoor had hij sinds 1796 zitting gehad in alle wetgevende vergaderingen met uitzondering
van het slechts anderhalve maand overbruggende Intermediair Wetgevend Lichaam, wat hem op de
drempel van een nieuwe eeuw het op twee na meest ervaren Nederlandse parlementslid maakte.
Dat uitgerekend Van Beyma heeft geweigerd zich bij wijze van eerbetoon aan zijn parlementaire
verdiensten in schaduwbeeld te laten vastleggen, draagt bij aan het mysterie waarmee zijn politieke
persona toch al omgeven is.
Waarom bijvoorbeeld behoorde Van Beyma, nadat de Republikeinen hem wegens zijn rol in de
Friese kwestie tevergeefs hadden trachten te weren uit de Nationale Vergadering en hij na zijn
toelating nota bene medeoprichter was geweest van de door hen zo gehate Gemenebestgezinde
burgersociëteit der Moderaten, niet tot de parlementsleden die de Republikeinse coupplegers op 22
januari 1798 van hun ambt vervallen verklaarden? En waarom besloot Van Beyma vervolgens, als
enige van de Moderaten die aan dit lot waren ontsnapt en in de wetenschap dat ook zijn eigen
broer tot de afgezetten behoorde, zitting te nemen in de Constituerende Vergadering en daar te
doen alsof er niets gebeurd was? Wellicht zullen we het antwoord op deze vragen nooit weten,
wellicht ook ligt het nog ergens in de bronnen verscholen, maar ik moet het de lezer hier in elk
geval schuldig blijven, zoals er meer en ook fundamenteler vragen zijn die met het verschijnen van
deze studie onbeantwoord blijven.
Ik hoop daarom met dit boek te hebben geïnspireerd tot nieuw onderzoek naar de vroegste
parlementaire geschiedenis van Nederland. Binnen het parlementair-culturele domein verdienen
thema’s als debatcultuur, parlementaire symboliek en de contemporaine receptie van het
parlementaire bedrijf zeker meer aandacht. Andere desiderata blijven studies naar de precieze plaats
van het Bataafse parlement binnen de bredere stroming van de Verlichting, een thema dat hier, de
metaforiek ten spijt, onvoldoende aan bod kon komen, en naar de nog nauwelijks onderzochte
doorwerking van de laat achttiende-eeuwse parlementaire gedachte, zowel in de parlementaire dark
ages van het vroege Koninkrijk der Nederlanden als in de parlementaire renaissance die zich na
1848 voltrok. Er zijn voor de historicus nog werelden te winnen op dit pioniersterrein, zij het steeds
in de bescheiden wetenschap dat nieuw licht slechts kan bijdragen tot een verscherping van het
schaduwbeeld.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: leden van de eerste Nationale Vergadering
Naam

1

Geb.

Gest.

Districtshoofdplaats

Gewest

Geboorteplaats

Kerkgenootschap

Studie (hoofdrichting)

lid
lid
lid
CC1 9
lid
lid
lid
lid
plv 10
lid
lid
lid
lid
lid
lid
plv
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
plv
lid

1760
1741
1744
1754
1743
1765
1756
1745
1756
1749
1753
1755
1746
1756
1740
1744
1731
1738
1746
1731
1749
1750
1756
1756
1753
1738

1818
1806
1831
1804
1822
1836
1830
1809
1829
1820
1820
1825
1812
1818
1826
1812
1818
1803
1803
1809
1822
1803
1801
1831
1812
1806

Amsterdam IV
Leeuwarderadeel
Goor
Middelburg II
Onderdendam
Doesburg
Groningen II
Delft
Zwolle
Middelburg I
Ferwerd
Dokkum
Polanen
Enkhuizen
Sliedrecht
Appingedam
Breda
Leeuwarden
Medemblik
Dordrecht
Rotterdam III
Amsterdam VI
Kortgene
Gorinchem
Zeist
Amsterdam III

H
F
O
Z
GR
GE
GR
H
O
Z
F
F
H
H
H
GR
B
F
H
H
H
H
Z
H
U
H

Amsterdam
Blessum
Dinslaken (BL 8)
Middelburg
Doornik (BL)
Tiel
Bergen op Zoom
Delft
Deventer
Middelburg
Harlingen
Harlingen
Amsterdam
Makassar (BL)
Meerkerk
Stedum
Breda
Leeuwarden
Deventer
Strijen
Ravenstein
Amsterdam
Zierikzee
Vianen
Amersfoort
Amsterdam

rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
Waals
gereformeerd
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd

Medicijnen
Rechten
geen
Rechten
Theologie
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
geen
geen
geen
Theologie
Theologie
geen
geen
Rechten
Rechten (geen graad)
geen
Rechten

NV1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Aaninck, Theodorus
Altena, Hector Livius van
Auffmorth, Joan Bernard
Austen, Jacobus Egmondt
Bacot, Gerard Jacob George
Bennekom, Wilhelmus Theodorus van
Berge, Tammo Adriaan ten
Berkhout, Willem Hendrik Teding van
Besier, Augustijn Gerhard
Beveren, Willem Aernout de
Beyma, Coert Lambertus van
Beyma, Eduard Marius van
Bicker, Jan Bernd
Blok, Bernardus
Boellaard, Dirk
Bonthuis, Derk
Borght, Johannes Petrus van der
Borgrink, Hermannus
Bosch, Bernardus
Bosveld, Paulus
Brands, Johannes Josephus
Branger, Cornelis Ignatius
Breekpot, François
Cambier, Jacob Jan
Camp, Steven
Castrop, Hendrik van

2

Uitgeweken
N
J
N
N
J
N
N
N
N
N
J
N
J
J
J
N
N
N
N
N
N
N
J
N
N
J

3

OA
N
J
J
J
N
N
J
J
J
J
J
J
J
J
J
N
J
N
N
N
N
N
J
J
J
N

4

SF

5

1,36
0,49
1,52
1,92
1,94
0,1
9,51
5,43
1,93
2,55
6,82
1,41
3,05
4,18
0,47
0
0,15
0,16
2,3
0,92
3,49
0,43
0,13
NB
0,63
3,98

CB
8
0
12
6
13
6
32
35
13
29
25
13
15
28
15
4
5
3
5
20
11
8
6
21
4
27

6

Partij

7

onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
Moderaat
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Republikein
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
Moderaat

1

Bedoeld is de eerste Nationale Vergadering.
Bedoeld is of het parlementslid vóór 1 maart 1796 een academische studie heeft voltooid dan wel gevolgd (zie pagina 125-28).
3
Bedoeld is of het parlementslid zich tussen 1787 en 1795 tijdelijk buiten de Republiek heeft gevestigd (zie pagina 132-35).
4
Bedoeld is of het parlementslid vóór 1795 enig openbaar ambt heeft bekleed (zie pagina 130-32).
5
Bedoeld is de spreekfrequentie van het parlementslid (zie pagina 124).
6
Bedoeld is het aantal commissiebenoemingen van het parlementslid (zie pagina 224-26).
7
Bedoeld is of het parlementslid zich gedurende de eerste Nationale Vergadering verbonden voelde met een van de twee partijen dan wel een onafhankelijke positie innam. Het gaat hier om een indeling bij benadering; een
dikgedrukte partijnaam staat daarbij voor een hogere mate van aannemelijkheid.
8
Bedoeld is dat het parlementslid buiten de Republiek is geboren.
9
Bedoeld is dat het parlementslid lid is geweest van de eerste constitutiecommissie.
10
Bedoeld is dat het parlementslid zitting heeft gehad als plaatsvervanger van een van de leden van de constitutiecommissie.
2
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
11
12

Cate, Hermanus ten
Cau, Jan Jacob
Colmschate, Hendrik Jan
Couperus, Jan
Court, Paulus Emanuel Anthony de la
Crane, Wilhelmus Christianus de
Crommelin, Jan Pieter van Wickevoort
11
Eck, Lambert Engelbert van
Evers, Jan Willem
Farret, Johan Pieter
Floh, Jacob Hendrik
Geelvinck, Johan
12
Gevers, Hugo
Gorter, Oene Gerrits
Graaff, Johan Michaël de
Greve, Egbert Johan
Grijp, Willem Gerard van der
Gulick, Stefanus van
Guljé, Petrus Franciscus
Haersolte, Anthony Coenraad Willem van
Haersolte, Jan Willem Simon van
Hahn, Jacob Geroge Hieronymus
Halbes, Tjeerd
Hamelsveld, IJsbrand van
Hartog, Paulus
Havermans, Johannes Dominicus van
Hellenberg, Godefridus Dominicus van
Helmich, Michaël
Hengst, Hendrik Jacob van
Hoffman, Bernardus Wilhelmus
Hooff, Joannes Franciscus Rudolphus van
Hoogewal, Herman
Hoorn, Hendrik Daniël van
Horbag, Diderik van
Huber, Johannes Lambertus
Hubert, Willem Pieter
Hugenpoth van Aerdt, Godefridus
F.A.H.C. van
Hulshoff, Teunis
Janssen, Jacobus
Jordens, Gerrit David
Kantelaar, Jacobus
Kasteele, Pieter Leonard van de
Kempen, Johannes van
Kempenaer, Ludovicus Timon de
Kock, Theodorus Bernardus
Koene, Joseph

lid
lid
lid
CC1
lid
lid
lid
lid
lid
CC1
lid
plv
lid
lid
lid
lid
plv
lid
lid
plv
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
plv
CC1
lid
lid
lid
CC1
lid
lid

1746
1750
1754
1755
1760
1745
1763
1754
1756
1744
1758
1737
1765
1758
1731
1754
1735
1749
1749
1760
1764
1761
1748
1743
1759
1738
1759
1753
1742
1758
1755
1740
1731
1752
1750
1762

1838
1836
1829
1833
1848
1816
1837
1803
1832
1822
1830
1802
1852
1818
1796
1811
1811
1820
1810
1820
1817
1822
1800
1812
1827
1813
1817
1835
1817
1816
1816
1815
1802
1825
1826
1820

Zuidhorn
Den Haag II
Almelo
Gouda
Zaltbommel
Zierikzee
Amsterdam IX
Den Haag II
Arnhem
Amsterdam X
Hengelo
Amsterdam X
Den Haag I
Oosterwierum
Den Haag II
Bredevoort
Goes
Oirschot
Veghel
Kampen
Elst
Den Helder
Balk
Hoorn
Rotterdam IV
Etten
Druten
Raalte
Utrecht I
Appingedam
Leende
Amsterdam VIII
Amsterdam XIII
Schoonhoven
Harlingen
Den Bosch

O
H
O
H
GE
Z
H
H
GE
H
O
H
H
F
H
GE
Z
B
B
O
GE
H
F
H
H
B
GE
O
U
GR
B
H
H
H
F
B

Groningen
Zierikzee
Almelo
Woudsend
Gemert
Biezelinge
Haarlem
Tiel
Arnhem
Amsterdam
Krefeld (BL)
Amsterdam
Rotterdam
Leeuwarden
s-Gravenhage
Deventer
Noordgouwe
s-Hertogenbosch
Valkenswaard
Zutphen
Zutphen
Utrecht
Bakkeveen
Utrecht
Leiden
Breda
Lith
Zwolle
Utrecht
Namen (BL)
Eindhoven
Amsterdam
Amsterdam
Katwijk
Leeuwarden
s-Hertogenbosch

doopsgezind
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
waals
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
doopsgezind
gereformeerd
gereformeerd
doopsgezind
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
rooms-katholiek
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd

geen
Rechten
geen
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
Rechten
geen
Rechten
Theologie
Rechten
Rechten
geen
geen
Rechten
Theologie
Medicijnen
Medicijnen
geen
Rechten (geen graad)
Rechten
geen
Theologie
Rechten
Artes
geen
Rechten
Rechten
Theologie
geen
geen
Rechten
geen
Rechten (geen graad)
geen

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
J
N
N
N
J
N
N
N
N
J
N
N
N
N
N
N
N
N
N
J
N
J
N
J
N

N
N
N
J
N
J
N
N
N
J
N
J
J
N
N
N
N
N
J
N
N
N
N
N
N
N
N
N
J
N
J
N
J
J
J
N

0,11
0,7
0,27
1,21
0,67
0,08
0,54
2,2
1,68
0,46
1,12
0,25
9,3
0,67
0
1,43
0,13
0,06
1,36
0,04
0,08
8,15
0,22
0,46
2,55
0,27
0,18
0,43
0,59
6,25
9,34
0,23
0,85
1,24
0,48
0,62

5
14
7
2
8
8
11
9
8
6
24
1
33
1
2
1
0
2
5
3
11
9
2
5
25
16
3
4
0
4
15
3
11
5
9
4

onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
Moderaat
Republikein
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
Moderaat
Moderaat
Moderaat
Republikein

lid
lid
lid
lid
plv
CC1
plv
lid
lid
lid

1743
1743
1742
1734
1759
1748
1739
1752
1737
1733

1819
1817
1813
1803
1821
1810
1814
1812
1809
1830

Nijmegen
Groningen I
Middelharnis
Hattem
Lochem
Leiden I
Schoonhoven
Alkmaar
Oldenzaal
Geertruidenberg

GE
GR
H
GE
GE
H
H
H
O
H

Herwen
Groningen
Maastricht
Deventer
Amsterdam
s-Gravenhage
Schoonhoven
S-Gravenhage
Oldenzaal
Geertruidenberg

rooms-katholiek
doopsgezind
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
rooms-katholiek

geen
geen
Theologie
Rechten
Theologie
Rechten
geen
Rechten
geen
geen

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

J
N
N
J
N
J
J
J
N
N

0,14
0,18
0,5
2,19
7,55
4,71
0,34
0,22
0,08
0,06

3
9
5
26
8
5
4
17
4
1

onafhankelijk
Moderaat
Republikein
Moderaat
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk

Lambert van Eck was de opvolger van de overleden Johan de Graaff.
Hugo Gevers was de opvolger van de overleden Pieter Paulus.
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73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
13
14

Krieger, Joannis Alexander
Kuiken, Dirk Cornelis
Lamsweerde, Gerrit Willem Joseph van
Lange, Johan Herman de
Langen, Stefanus Jacobus van
Leeuw, Daniël Cornelis de
Leeuwen, Johannes Diederik van
Lennep, Cornelis van
Lespinasse, Estienne
Lestevenon, Willem Anne
Lilaar, Franciscus Josephus van
Loenen, Johannes Bernardus van
Lokhorst, Johannes van
Lublink de Jonge, Johannes
Luyken, Johannes Gerardus
Manen, Jacob van
Marle, Gerard Willem van
Metelerkamp, Eisso
Meuse, Melchior Joachim de
Meyer, Jan Hendrik
Midderigh, Johannes Henricus
Mist, Jacob Abraham de
Modderman, Tonco
Molengraaff, Arnoldus
Nieuhoff, Bernardus
Noever, Jan Christiaan ten
Nolet, Jacobus
Okhuysen, Nicolaas Jan
Pasteur, Jan David
Paulus, Pieter
13
Pertat, Petrus Mattheus
Ploos van Amstel, Adrianus
Pompe van Meerdervoort, Abraham
Proot, Jan
Quesnel, Henricus Ludovicus
Queysen, Willem
Rabinel, Henri
Reyns, Christianus Norbertus
Rhoer, Cornelis Wilhelmus de
Rijswijk, Johannes Wilhelmus van
Schermer, Simon
Schimmelpenninck, Rutger Jan
Schonegevel, Taco
Siderius, Meinardus
Sitter, Albert Johan de
Slootmans, Johannes 14
Smissaert, Jan Carel

CC1
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
plv
lid
plv
CC1
CC1
CC1
plv
plv
plv
lid
lid
plv
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
CC1
CC1
lid
CC1
plv
lid
lid
lid
CC1
lid
lid
plv

1759
1746
1758
1758
1758
1747
1737
1751
1743
1750
1737
1739
1761
1736
1742
1752
1752
1756
1753
1747
1753
1759
1745
1753
1747
1752
1740
1746
1753
1753
1744
1749
1764
1741
1752
1754
1731
1749
1751
1733
1747
1761
1756
1754
1748
1765
1744

1832
1804
1837
1818
1847
1834
1817
1813
1804
1816
1820
1810
1826
1816
1818
1822
1799
1813
1828
?
1800
1823
1802
1822
1831
1814
1806
1832
1804
1796
?
1816
1831
1800
1804
1817
1808
1797
1821
1806
1810
1825
1819
1829
1814
1828
1808

Grave
Berlicum
Doetinchem
Oostzaandam
Noordwijk
Soestdijk
Tiel
Amsterdam I
Amsterdam XII
Haarlem
Montfoort
Wolvega
Den Briel
Weesp
Weesp
Zeist
Kampen
Veendam
Grave
Amsterdam XI
Rotterdam I
Deventer
Meppel
Oisterwijk
Barneveld
Bodegraven
Schiedam
Nieuwekerk
Strijen
Den Haag II
Leiden II
Amstelveen
Ridderkerk
Hazerswoude
Wateringen
Zwolle
Goes
Steenbergen
Harderwijk
Sneek
Purmerend
Amsterdam XIV
Drachten
Wolvega
Winschoten
Steenbergen
Harderwijk

B
F
GE
H
H
U
GE
H
H
H
U
F
H
H
H
U
O
GR
B
H
H
O
D
B
GE
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
O
Z
B
GE
F
H
H
F
F
GR
B
GE

Grave
Sint-Jacobieparochie
Eerbeek
Gouda
Leiden
Utrecht
Tiel
Haarlem
Amsterdam
Parijs (BL)
Amersfoort
Groningen
IJsselstein
Amsterdam
Haarlem
Utrecht
Zwolle
Eenrum
Grave
Amsterdam
Rotterdam
Zaltbommel
Groningen
Vught
Lingen (BL)
Lingen (BL)
Schiedam
Leiden
Leiden
Axel
Amsterdam
Amsterdam
Dordrecht
Delft
Delft
Zwolle
Genève (BL)
Baarle-Nassau
Deventer
Leeuwarden
Wormerveer
Deventer
Dokkum
Leeuwarden
Groningen
Steenbergen
Rhenen

rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
waals
gereformeerd
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
luthers
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
Luthers
rooms-katholiek
gereformeerd
doopsgezind
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
gereformeerd
Waals
gereformeerd
rooms-katholiek
rooms-katholiek
gereformeerd
rooms-katholiek
rooms-katholiek
gereformeerd
Waals
rooms-katholiek
gereformeerd
rooms-katholiek
rooms-katholiek
gereformeerd
remonstrants
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
gereformeerd

geen
geen
geen
Rechten
geen
Rechten
Rechten
Rechten
geen
Rechten (geen graad)
geen
Theologie
Theologie
geen
Rechten
geen
Rechten
Rechten
Rechten
geen
geen
Rechten
Rechten
geen
Theologie
Rechten
geen
geen
Rechten (geen graad)
Rechten
Rechten
Rechten
geen
geen
geen
Rechten
geen
Theologie
Rechten
Theologie
geen
Rechten
geen
Rechten
Rechten (geen graad)
geen
Rechten

N
N
N
N
N
N
J
N
N
N
N
N
N
N
N
J
N
N
N
N
N
N
N
N
N
J
N
N
N
N
N
N
J
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
J

N
N
N
J
N
J
J
J
N
J
N
N
N
N
N
N
J
N
N
N
N
J
N
J
N
N
N
N
J
J
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
J
N
J

3,61
0,42
0,51
0,08
2,08
2,64
5,49
0,62
0,47
0,2
0,2
0,13
2,01
0,19
2,46
6,25
3,56
0,21
0
0,15
2,7
3,87
1,38
0,13
3,51
0
0,65
0,71
1,04
n.v.t.
0,67
4,53
1,53
0,05
3
4,81
0,14
1,98
0,4
0,21
2,74
5,37
0,3
1,78
1,49
0
0

8
5
7
15
31
19
31
21
17
3
6
1
4
10
12
7
7
3
2
5
9
19
6
1
25
1
6
19
14
0
10
41
17
5
14
4
2
4
1
2
6
25
4
7
25
0
0

Moderaat
Republikein
onafhankelijk
Moderaat
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Moderaat
Moderaat
onafhankelijk
Moderaat
Republikein
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
n.v.t.
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Moderaat
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Moderaat
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk

Petrus Pertat was de opvolger van de als gezant naar Spanje vertrokken Johan Valckenaer.
Johannes Slootmans was de opvolger van de overleden Christiaan Reyns.
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120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Staphorst, Nicolaas van
Stijl, Simon
Stoffenberg, Jan Hendrik
Strick van Linschoten, Andries Jan
Sypkens, Henricus
Tip, Willem Bruigom
Tonckens, Joachimus Lunsingh
Trip, Scato
Valckenaer, Johan
Vatebender, Gerrit Carel Coenraad
Veen, Joachim Nuhout van der
Verhagen, Henricus
Verhees, Hendrik
Verheyen, Joannes Baptista
Verhoysen, Petrus
Verster, Abraham Gijsbertus
Visscher, Gerardus Anthony
Vitringa, Herman Hendrik
Vonk, Lambertus Christoffel
Voort, Leonardus van der
Vos van Steenwijk, Carel de
Vos van Steenwijk, Joan Arend de
Vreede, Pieter
Wildrik, Berend
Witbols, Michaël Hendrik
Witt, Johannes Baptista de
Wormer, Dirk
Wyck, Derk Jan van der
Zonsbeek, Petrus van
Zoo, Gerard van der
Zubli, Ambrosius Justus

lid
CC1
lid
CC1
lid
lid
lid
CC1
lid
plv
lid
lid
lid
lid
CC1
lid
lid
CC1
lid
lid
CC1
lid
lid
lid
CC1
lid
plv
lid
lid
lid
lid

1742
1731
1749
1736
1736
1734
1753
1742
1759
1758
1756
1763
1744
1746
1757
1751
1762
1757
1757
1762
1759
1746
1750
1754
1730
1764
1756
1760
1763
1743
1751

1801
1804
1838
1806
1812
1813
1821
1822
1821
1822
1833
1820
1813
1814
1835
1841
1827
1801
1846
1809
1830
1813
1837
1831
1803
1817
1818
1847
1847
1826
1820

Amsterdam VII
Sneek
Buren
Utrecht I
Scheemda
Westzaandam
Vries
Veendam
Leiden II
Gouda
Beverwijk
Helmond
Oss
Tilburg
Helmond
Amsterdam II
Utrecht II
Lochem
Rotterdam
Heusden
Meppel
Vollenhove
Bergen op Zoom
Zutphen
Bodegraven
Eindhoven
Leiden I
Zweeloo
Vlaardingen
Nieuwersluis
Amsterdam V

H
F
GE
U
G
H
D
GR
H
H
H
B
B
B
B
H
U
GE
H
H
D
O
B
GE
H
B
H
D
H
U
H

Amsterdam
Harlingen
Zaltbommel
Utrecht
Eexta
Westzaan
Norg
Groningen
Franeker
Hasselt
Amsterdam
Sint Oedenrode
Boxtel
Bokhoven
Helmond
s-Hertogenbosch
Utrecht
Arnhem
Rotterdam
Boxtel
Vollenhove
Vollenhove
Leiden
Haarlem
Rotterdam
Eindhoven
Purmerend
Goor
Vlaardingen
Leiden
Nieuw-Amsterdam (BL)

gereformeerd
geen
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
rooms-katholiek
rooms-katholiek
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd
rooms-katholiek
gereformeerd
gereformeerd

geen
Medicijnen
Rechten
Rechten
Theologie
geen
geen
Rechten
Rechten
Theologie (geen graad)
Rechten
Medicijnen
geen
geen
Rechten
geen
Rechten
Rechten
geen
Medicijnen
Rechten (geen graad)
Rechten
Rechten (geen graad)
Rechten
Theologie
Rechten
Rechten
Rechten
geen
geen
geen

J
N
N
N
N
N
N
N
J
N
N
N
N
N
N
N
J
N
J
N
N
N
J
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
J
N
J
N
J
N
N
J
N
N
J
N
N
J
J
N
N
J
J
N
J
N
N
J
N
N
N
N

0,46
0,24
3,45
0,81
0,22
0,08
0,03
1,73
6
0,92
3,18
0,08
0,87
0,15
1,12
3,94
0,8
4,96
1,33
0,05
0,29
3,22
8,24
0,07
3,48
0,07
1,05
0,13
2,5
NB
0,52

10
1
20
8
6
8
1
6
2
7
31
3
9
2
8
30
33
11
5
5
5
13
21
12
4
19
2
14
6
13
6

Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
Moderaat
Republikein
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Republikein
onafhankelijk
Moderaat
Republikein
Republikein
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
Moderaat
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Bijlage 2: leden van de tweede Nationale Vergadering
Naam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Aaninck, Theodorus
Abbema, Willem Andries
Altena, Hector Livius van
Auffmorth, Joan Bernard
Bacot, Gerard Jacob George
Bakker, Ale Ales
Beljaart, Gerard
Bennekom, Wilhelmus Theodorus van
Bère, Arent Julianus Carel de
Berenbroeck, Arnoldus Anthonius van
Berge, Tammo Adriaan ten
Beveren, Willem Aernout de
Beyma, Coert Lambertus van
Beyma, Eduard Marius van
Bicker, Jan Bernd
Bijleveld, Casparus
Blaauw, Jacobus
Blondel, François
Bodde, Derk
Bolhuis, Harm Jan van
Bonthuis, Derk
Borght, Franciscus Johannes van der
Bosch, Bernardus
Brands, Johannes Josephus
Branger, Cornelis Ignatius
Bromet, Hermanus Leonardus
Brouwer, Petrus
Bruins, Bernardus
Buul, Johannes van
Cambier, Jacob Jan
Castrop, Hendrik van
Cate, Hermanus ten
Colmschate, Hendrik Jan
Costerus, Hendrik
Court, Paulus Emanuel Anthony de la
Dams, Willebrordus Anthonius
Derks, Franciscus
Eck, Lambert Engelbert van
Esen, Jan van
Floh, Jacob Hendrik
Floren, Cornelius
Fokker, Johan Pieter
Foreest, Nanning van
Fronhoff, Johannes
Gevers, Abraham
Gevers, Hugo
Gorter, Oene Gerrits
Goudsblom, Johannes 6
Govers, Franciscus Xaverius
Groot, Hendrikus de Wekker de
Guljé, Petrus Franciscus
Haan, Abraham de
Haersolte, Anthony Coenraad Willem van
Hahn, Jacob Geroge Hieronymus
Hamelsveld, IJsbrand van
Havermans, Johannes Dominicus van
Heloma, Tjaart van
Hoeven, Cornelis van der
Hoffman, Bernardus Wilhelmus
Homan, Johannes Linthorst

Tweede Nationale Vergadering

Constituerende Vergadering

Geb.

Gest.

Partij

lid
lid (plaatsvervanger)
lid
lid
lid
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid (plaatsvervanger)
lid
lid
lid
lid
lid
lid (plaatsvervanger)
lid
lid
lid
lid
lid (plaatsvervanger)
lid
lid
lid
lid
lid
lid (plaatsvervanger)
lid (plaatsvervanger)
lid (plaatsvervanger)
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid (plaatsvervanger)
lid (plaatsvervanger)
lid
lid
lid
lid
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid (tweede constitutiecommissie)

geen lid (briefschrijver 1)
lid
lid
lid
lid (briefschrijver)
lid
lid
lid
lid
2
lid (nooit zitting genomen )
3
geen lid (eedweigeraar )
4
geen lid (gearresteerd )
geen lid (gearresteerd)
lid
geen lid (gearresteerd)
geen lid (gearresteerd)
lid
lid (briefschrijver)
geen lid (nooit zitting genomen 5)
lid
lid
lid (briefschrijver)
lid
lid
lid (briefschrijver)
lid
geen lid (gearresteerd)
lid
lid (briefschrijver)
geen lid (gearresteerd)
geen lid (gearresteerd)
lid
lid (briefschrijver)
lid
lid (briefschrijver)
lid
lid
geen lid (gearresteerd)
lid (briefschrijver)
lid
lid (briefschrijver)
lid (derde constitutiecommissie)
lid (briefschrijver)
lid
lid (briefschrijver)
geen lid (gearresteerd)
lid
lid
lid
geen lid (eedweigeraar)
lid (derde constitutiecommissie)
lid
geen lid (eedweigeraar)
geen lid (gearresteerd)
geen lid (gearresteerd)
lid (briefschrijver)
geen lid (overleden)
lid
lid (derde constitutiecommissie)
geen lid (eedweigeraar)

1760
1738
1741
1744
1743
1745
1742
1765
1753
1760
1756
1749
1753
1755
1746
1755
1759
1740
1764
1766
1744
1731
1746
1749
1750
1724
1749
1729
1765
1756
1738
1746
1754
1735
1760
1765
1764
1754
1744
1758
1754
1755
1756
1761
1762
1765
1758
1755
1758
1754
1749
1761
1760
1761
1743
1738
1753
1766
1758
1758

1818
1820
1806
1831
1822
1807
1806
1836
1820
1798
1830
1820
1820
1825
1812
1820
1829
1818
1822
1824
1812
1818
1803
1822
1803
1812
1830
1810
1808
1831
1806
1838
1829
1806
1848
1846
1823
1803
1813
1830
1811
1831
1825
1826
1818
1852
1818
1812
1815
1820
1810
1829
1820
1822
1812
1813
1798
1831
1816
1847

onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Republikein
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
Republikein
Republikein
onbekend
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
Moderaat
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
Moderaat
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk

1

Bedoeld is dat het parlementslid na 22 januari 1798 schriftelijk ontslag nam (zie pagina 349).
Bedoeld is dat het parlementslid wegens ziekte nooit zitting heeft genomen, maar wel als lid is toegelaten.
3
Bedoeld is dat het parlementslid op 22 januari 1798 weigerde de verklaring van afkeer af te leggen (zie pagina 337).
4
Bedoeld is dat het parlementslid op 22 januari 1798 werd gearresteerd (zie pagina 338).
5
Bedoeld is dat het parlementslid op 22 januari 1798 afwezig was en daarna nooit zitting heeft genomen.
6
Johannes Slootmans was de opvolger van de overleden Abraham Schutte.
2
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

Hooff, Joannes Franciscus Rudolphus van
Hoogendijk, Laurens
Hoogewal, Herman
Hoop, Cornelis van der
Horbag, Diderik van
Hoynck van Papendrecht, Anthony
Huber, Ulrich Jan
Hugenpoth van Aerdt, Godefridus F.A.H.C.
van
Hultman, Carel Gerard
Jagt, Adriaan van der
Janssen, Jacobus
Jonge, Warner de
Jordens, Gerrit David
Kantelaar, Jacobus
Kasteele, Pieter Leonard van de
Keiser, Jacob Warmolt
Kleffens, Reinder van
Konijnenburg, Jan
Kreylkamp, Johannes Henricus
Lange, Johan Herman de
Langen, Stefanus Jacobus van
Leeuwen, Johannes Diederik van
Leeuwen, Theodorus van
Lemon, Hartog
Lennep, Cornelis van
Libotté, Willem
Lille, Willem de
Loeff, Willem Gerard
Lokhorst, Johannes van
Lublink de Jonge, Johannes
Manen, Jacob van
Marle, Gerard Willem van
Meyer, Jan Hendrik
Midderigh, Johannes Henricus
Mist, Jacob Abraham de
Nieuwenhuis, Joan Hendrik
Nolet, Jacobus
Nolst, Lambertus
Ockerse, Willem Anthony
Ommeren, Johan Richard van
Ondorp, Jurianus Arnoldus
Pannebakker, Jan Franciscus
Pasteur, Jan David
Pertat, Petrus Mattheus
Pessers, Johannes Petrus
Ploos van Amstel, Adrianus
Pol, Bernardus ten
Pompe van Meerdervoort, Abraham
Proot, Jan
Quesnel, Henricus Ludovicus
Queysen, Willem
Rabinel, Henri
Rant, Frederik
Rosevelt Cateau, François Adriaan van
Royen, Henricus van
Scheltema, Jacobus
Schermer, Simon
Schutte, Abraham
Sitter, Albert Johan de
Sonnaville, Petrus de
Spijk, Johan Albert van der
Stoffenberg, Jan Hendrik
Storm, Bernardus
Sypkens, Henricus
Tichler, Jan Willem
Tip, Willem Bruigom
Toens, Pieter
Veen, Joachim Nuhout van der
Verhagen, Henricus
Verhees, Hendrik
Verhoysen, Petrus
Vesters, Antonius Hieronimus
Visscher, Gerardus Anthony

lid
lid (plaatsvervanger)
lid
lid
lid
lid
lid (tweede constitutiecommissie)

geen lid (gearresteerd)
lid
lid (briefschrijver)
geen lid (gearresteerd)
lid (briefschrijver)
geen lid (nooit zitting genomen)
lid (briefschrijver)

1755
1759
1740
1752
1752
1762
1752

1816
1822
1815
1817
1825
1837
1804

onafhankelijk
Republikein
Moderaat
Moderaat
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk

lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid (plaatsvervanger)
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid
lid
lid
lid (plaatsvervanger)
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid (plaatsvervanger)
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid (plaatsvervanger)
lid (plaatsvervanger)
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid
lid
lid
lid
lid (plaatsvervanger)
lid (plaatsvervanger)
lid (plaatsvervanger)
lid
lid
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid
lid
lid (plaatsvervanger)
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid

lid
geen lid (gearresteerd)
lid
lid
geen lid (eedweigeraar)
geen lid (gearresteerd)
geen lid (gearresteerd)
geen lid (nooit zitting genomen)
geen lid (eedweigeraar)
geen lid (gearresteerd)
lid (derde constitutiecommissie)
lid
geen lid (eedweigeraar)
lid
lid
lid
lid
lid (briefschrijver)
lid
lid (briefschrijver)
lid (briefschrijver)
lid
lid (briefschrijver)
geen lid (gearresteerd)
geen lid (gearresteerd)
lid
lid
geen lid (gearresteerd)
lid
lid
lid (derde constitutiecommissie)
lid (derde constitutiecommissie)
lid
lid
lid
geen lid (gearresteerd)
lid
lid
lid
lid (briefschrijver)
lid (briefschrijver)
lid
lid
geen lid (gearresteerd)
lid
lid
lid
lid (briefschrijver)
geen lid (gearresteerd)
lid
geen lid (overleden)
geen lid (gearresteerd)
lid
geen lid (gearresteerd)
geen lid (gearresteerd)
lid (briefschrijver)
geen lid (eedweigeraar)
geen lid (eedweigeraar)
lid (briefschrijver)
lid
lid
lid
lid
lid (briefschrijver)
lid
lid (briefschrijver)

1743
1752
1752
1742
1756
1734
1759
1748
1737
1760
1758
1731
1758
1758
1737
1743
1755
1751
1763
1750
1743
1761
1736
1752
1752
1747
1753
1759
1741
1740
1759
1760
1757
1756
1747
1753
1744
1756
1749
1762
1764
1741
1752
1754
1731
1755
1756
1760
1767
1747
1760
1748
1765
1758
1749
1749
1736
1744
1734
1724
1756
1763
1744
1757
1743
1762

1819
1820
1830
1813
1836
1803
1821
1810
1821
1838
1831
1818
1818
1847
1817
1809
1823
1813
1839
1810
1820
1826
1816
1822
1799
?
1800
1823
1829
1806
1803
1826
1820
1810
1812
1804
?
1813
1816
1814
1831
1800
1804
1817
1808
1838
1820
1844
1835
1810
1797
1814
1837
1826
1838
1832
1806
1808
1813
1802
1833
1820
1813
1855
1806
1827

onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
Moderaat
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
Republikein
Republikein
Moderaat
Republikein
onafhankelijk
Republikein
Republikein
Moderaat
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
Moderaat
onafhankelijk
Republikein
Moderaat
Republikein
Republikein
Republikein
Republikein
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Moderaat
Republikein
Republikein
Republikein
onafhankelijk
Moderaat
Republikein
onbekend
onafhankelijk
Republikein
Moderaat
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Republikein
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
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134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

Visscher, Tammerus Canter
Visser, Coenraad
Vitringa, Herman Hendrik
Vonk, Lambertus Christoffel
Voogd, Ary
Vos van Steenwijk, Carel de
Vreede, Pieter
Well, Jan Engelbart Sanders van
Welsman, Jan Godefrides
Wentholt, Jan Steven
Wildrik, Berend
Witbols, Michaël Hendrik
Zeper, Pier
Zonsbeek, Petrus van

geen lid (nooit zitting genomen)
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid (tweede constitutiecommissie)
lid
lid
lid (plaatsvervanger)
lid (tweede constitutiecommissie)

lid
lid
geen lid (gearresteerd)
lid
lid
geen lid (gearresteerd)
lid
lid
lid
geen lid (eedweigeraar)
geen lid (nooit zitting genomen)
lid
geen lid (eedweigeraar)
lid (derde constitutiecommissie)

1763
1755
1757
1757
1754
1759
1750
1739
1750
1753
1754
1730
1761
1763

1830
1808
1801
1846
1809
1830
1837
1814
1802
1831
1831
1803
1845
1847

onafhankelijk
onafhankelijk
onafhankelijk
Republikein
Republikein
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
Republikein
onafhankelijk
Republikein
Republikein
onafhankelijk
Republikein
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AANWIJZINGEN VOOR DE LEZER
Bij het citeren van achttiende-eeuwse teksten zijn interpunctie en hoofdlettergebruik ter
bevordering van de leesbaarheid aangepast aan de moderne conventies. In laat achttiende-eeuwse
geschreven en gedrukte teksten wordt voor de digraaf -ij- regelmatig het teken -y- gebruikt. Omdat
dit voor de eenentwintigste-eeuwse lezer onnodig bevreemdend werkt, is er in deze gevallen voor
gekozen toch een -ij- weer te geven.
In de annotatie staat achter diverse pamfletten het woord Knuttel, gevolgd door een nummer.
Dit nummer correspondeert met een nummer in de onder historici bekende ‘Knuttelcatalogus’,
oftewel de catalogus van de pamfletten in het bezit van de Koninklijke Bibliotheek (KB),
samengesteld door W.P.C. Knuttel: Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke
Bibliotheek (9 delen, Den Haag 1889-1920). De pamfletten uit deze en enkele andere catalogi zijn
voor leden van de KB online te raadplegen in The Early Modern Pamphlets Online-databank van
de uitgever Brill: tempo.idcpublishers.info. Geen lidmaatschap is nodig voor Early Dutch Books
Online (www.earlydutchbooksonline). Deze online databank, een samenwerkingsproject van de
Universiteitsbibliotheek van Leiden, de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam en de KB,
geeft sinds 2011 full-text toegang tot de meeste boeken en tijdschriften waarnaar in deze studie
wordt verwezen. De databank bevat onder meer de voor deze studie geraadpleegde delen van het
Dagverhaal van de Nationale Vergadering. De eerste reeks van het Dagverhaal en de bijbehorende
Decreeten zijn eveneens online te vinden op www.dagverhaal.nl. Deze site is een gezamenlijk
inititiatief van het Nationaal Archief en het niet langer bestaande Nederlandse Instituut voor
Wetenschappelijke Informatiediensten. Vermeldenswaardig zijn tot slot ook de digtale
Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd, 1795-1813 en het Repertorium
van ambtsdragers en ambtenaren, 1795-1813 van het Huygens ING, te vinden op www.historici.nl.

Hier volgt een overzicht van de gehanteerde afkortingen voor historische periodieken:
AHRF

Annales Historiques de la Révolution Française

BMGN

Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden

DEA

Documentatieblad Achttiende Eeuw / De Achttiende Eeuw

FHS

French Historical Studies

JDNPP

Jaarboek van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

OHB

Overijsselse Historische Bijdragen

PER

Parliaments, Estates & Representation

TvG

Tijdschrift voor Geschiedenis

432

BRONNEN EN LITERATUUR

Archivalia
Gelders Archief Arnhem (GAA)
Familiearchief Van Eck
Inventarisnummers 41, 51
Gemeentearchief Den Haag (GADH)
Archief Gemeenebestgezinde burgersociëteit
Inventarisnummers 1, 2, 3, 4
Koninklijke Bibliotheek Den Haag (KB)
Handschriftencollectie
Inventarisnummers 68 B 15 en 133 L 24
Library of Congress Washington DC (LoC)
Archief William Vans Murray
Diary the Hague, 1797-1799
Nationaal Archief Den Haag (NA)
Archief I.J.A. Gogel
Inventarisnummer 2
Archief J.B. Bicker
Inventarisnummer 59
Archief Provisionele Representanten, 1795-1796
Inventarisnummers 18, 23
Archief S.I. Wiselius
Inventarisnummer 5
Archief Wetgevende Colleges
Inventarisnummers 300, 311, 447, 504, 514
Stadsarchief Amsterdam (SAA)
Familiearchief Bicker
Inventarisnummers 151, 162, 174, 175, 282, 373, 377

433

Tresoar Fries Historisch en Letterkundig Centrum Leeuwarden (TL)
Familiearchief Van Beyma Thoe Kingma
Inventarisnummers 33, 227, 276, 277
Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL)
Bibliotheca Publica Latina
Inventarisnummer 1037

Gedrukte bronnen
Aa, Cornelis van der, Geschiedenis van den jongst-geëindigden oorlog, tot op het sluiten van den vrede te Amiens,
bijzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek (10 delen, Amsterdam 1802-8).
Aan het Bataafsche volk, over de redenen ter goed- of afkeuring van het thans aangeboden Ontwerp van Constitutie,
uitgegeven door de burgerbijeenkomst, onder de spreuk Tot Nut van ’t Vaderland, te Amsterdam (Amsterdam
1797; Knuttel 22853).
Aanmerkingen der Societeit voor Een en Ondeelbaarheid te Amsterdam op het Ontwerp van Constitutie voor het
Bataafsche Volk, door de Nationale Vergadering het zelve volk ter goed of afkeuring aangeboden (Amsterdam
1797).
Abbema B.E., e.a., Esquisse pour servir de base à la nouvelle constitution de la République batave = Schets tot
grondslag eener nieuwe constitutie voor de Republiek der Bataven (Parijs [1793]).
Adams, John, A defence of the constitutions of government of the United States of America (2 delen, Londen
1787).
Afscheid van de Societeit voor eenheid en ondeelbaarheid te Amsteldam, door de burgers J. Konijnenburg en W.A.
Ockerse, bij gelegenheid van hun vertrek naar Den Haage, als verkoozen repræsentanten van het Bataafsche volk,
ter tweede Nationale Vergadering, en het daaröp uitgesproken andwoord van den burger president dier societeit, H.
de Lemon, op den 24 augustus 1797, benevens het afscheid van den burger H.L. Bromet, verkooren repræsentant
des Bataafschen volks, bij dezelve societeit ingekomen, den 28 aug. 1797 (Amsterdam 1797).
Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks in ons vaderland en elders
uitkomen, oordeelkundig tevens en vrymoedig verhandeld worden. Benevens mengelwerk, tot fraaije letteren, konsten
en weetenschappen betrekkelyk (Amsterdam etc. 1791-1811).
[Appelius, Jean Henri], De staatsomwenteling van 1795 in haren aart, loop, en gevolgen beschouwd (Leiden
1801).
Authentique bylagen tot de gebeurenissen van den 12 junij 1798 (Leiden 1798; Knuttel 22996).
[Beaufort, Lieven Ferdinand de], Verhandeling van de vryheit in den burgerstaet (Leiden etc. 1737).
Beaufort, W.H. de ed., Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen van de Poll (Utrecht 1879).

434

Bentham, Jeremy, Essay on political tactics. Containing six of the principal rules proper to be observed by a
political assembly, in the process of forming a decision […] being a fragment of a larger work; a sketch of which is
subjoined (Londen 1791).
Bentham, Jeremy [en Samuel Romilly], Tactique des assemblées législatives, suivi d’un traité des sophismes
politiques, Etienne Dumont ed. (2 delen, Genève etc. 1816).
Berkhout, Willem Hendrik Teding van, Dagboek van een patriot. Journaal van Willem Hendrik Teding van
Berkhout, L. de Gou ed. (Den Haag 1982).
Beschryving eener plechtige begraafnis, van het Ontwerp van Constitutie. Door meer dan tachtig duizend neen
zeggings verworpen, en ter dood gebragt (z.p. [1797]).
Bicker, Jan Bernd, Een patriot in ballingschap 1787-1795. De autobiografische reisverslagen van een gevlucht
Amsterdams regent en patriot van ‘progressieve signatuur’, M.N. Bisselink en A. Doedens ed. (Diemen 1983).
Blauw, Jacob, ‘Mémoire ou renseignements sur la Hollande’, in: H.T. Colenbrander ed., Gedenkstukken
der algemene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 (10 delen, Den Haag 1905-22) II, 633-73.
Blauw, Jacob, ‘Memorie in dato 27 juni 1798’, in: H.T. Colenbrander ed., Gedenkstukken der algemene
geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 (10 delen, Den Haag 1905-22) II, 623-32.
Blauw, Jacob, Mr. Jacobus Blauw, laatst envoyé der Bataafsche Republiek aan het hof van Weenen, aan het
Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek (Rotterdam [1798]).
[Blauw, Jacob en Willem van Irhoven van Dam], Geschiedkundig verhaal van het gedrag der Nederlandsche
gemeenebest-gezinden, gedurende den tegenwoordigen oorlog, door de Fransche Republiek en zynen aanhang verklaard
op den 1 february 1793, dienende om met de daad aantetonen dat het Bataafsche volk, onaangezien de staat van
onderdrukking waar in het zelve zig bevond, de wapenen der Fransche Republiek op alle mogelyke wyzen heeft
ondersteund, om de bovengemelde factio te ondertebrengen (Haarlem 1795; Knuttel 22526).
Boissy d’Anglas, François-Antoine de, Discours préliminaire au projet de constitution pour la République
française, prononcé par Boissy d’Anglas, au nom de la Commission des Onze, dans la séance du 5 Messidor, an 3
(z.p. 1795).
Boissy d’Anglas, François-Antoine de, Vertoog bij de aanbieding van het ontwerp van constitutie gedaan door
Boissy d’Anglas, uit naam der commissie van elven, in de zitting van vyf messidor, des derden jaars (Haarlem
1796).
Bolingbroke, Henry St. John, burggraaf, A dissertation upon parties (Londen 1735).
[Bosch, Bernardus], De belydenis van een aristocraat (Rotterdam 1787; Knuttel 21529).
[Bosch, Bernardus], De belydenis van een patriot (Rotterdam 1787; Knuttel 21526).
[Bosch, Bernardus ed.], De burger Politieke Blixem (Leiden 1800-1).
[Bosch, Bernardus], De eigenbaat (z.p. 1785; Knuttel 21092a).
[Bosch, Bernardus ed.], De heer Janus Janus-zoon (Den Haag 1798-1801).
[Bosch, Bernardus ed.], De heer Politieke Blixem (Den Haag 1801-2).

435

[Bosch, Bernardus ed.], De leerzame praat-al (Amsterdam 1790-92).
[Bosch, Bernardus ed.], De politieke opmerker ([Amsterdam] 1795).
Bosch, Bernardus, De waarheid aan de eigenbaat, in al derzelver afschuwelykheid ten toon gesteld (Amsterdam
[1785]; Knuttel 21092b).
Bosch, Bernardus, ‘Leevens-schets’, in: idem, Gedichten (3 delen, Leiden 1803) III, 269-332.
[Bosch, Bernardus en IJsbrand van Hamelsveld ed.], De godsdienstvriend (Amsterdam 1789-95).
[Bosch, Bernardus en Petronella Moens ed.], De vaderlandsche praat-al (Amsterdam 1793).
[Bosch, Bernardus en Willem van Irhoven van Dam ed.], De telegraaph (Amsterdam 1797).
[Bosch, Bernardus, Jacob Kantelaar, IJsbrand van Hamelsveld ed.], Vaderlandsche bibliotheek van
wetenschap, kunst en smaak (Amsterdam 1789-96).
Burke, Edmund, Reflections on the Revolution in France, and on the proceedings in certain societies in London
relative to that event. In a letter intended to have been sent to a gentleman in Paris (Londen 1790).
Burke, Edmund, Thoughts on the cause of the present discontents (Londen 1784; 1ste ed. 1770).
Capellen tot den Pol, Joan Derk van der, Aan het volk van Nederland. Het patriottisch program uit 1781,
H.L. Zwitzer ed. (Amsterdam 1987).
‘Concept-rapport, ter voldoening aan het Decreet Commissoriaal der N.V. van 19 jan. 1798’, in: [Jacob
Kantelaar ed.], Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 january 1798, en van het arrest
en ontslag van 28 leden der Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland (Amsterdam 1799)
47-52.
Constitutie der Fransche Republicq (z.p. [ca. 1795]).
Constitutie der Fransche republiek, voorgesteld aan het Fransche volk door de Nationale Conventie (z.p. 1795).
Constitution de la république française (z.p. 1795).
Costerus, Hendrik, ‘Verklaaring’, Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of vervolg der merkwaerdigste
geschiedenissen, die voorgevallen zijn in de Vereenigde Provincien, de Generaliteitslanden en de volksplantingen van
den staet 33 (1798) 750-55.
[Cras, Hendrik], Gewigtig advys over de vraag: Moet eene Constitutie de Nationale Conventie, of eene Nationale
Conventie, de Constitutie voorafgaan? (Harlingen etc. 1795; Knuttel 22484a).
Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de provisioneele repræsentanten van het volk van Holland […]
(4 delen, Den Haag 1795-96).
Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering representeerende het Volk van Nederland; van de
tweede Nationaale Vergadering; van de Nationaale en Constitueerende Vergadering representeerende het Bataafsche
volk (9 delen, Den Haag 1796-98).

436

Dagverhaal der handelingen van het Vertegenwoordigend en Intermediair Wetgevend Lichaam des Bataafschen
Volks; van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks; des Wetgevenden Lichaams van het Bataafsch
Gemeenebest (14 delen, Den Haag 1798-1801).
Dassevael, Steven, ‘Gebeurtenissen van den 12 juni 1798’, in: H.T. Colenbrander ed., Gedenkstukken der
algemene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 (10 delen, Den Haag 1905-22) II, 673-85.
‘De verklaring van de rechten van de mens en van de burger, geproclameerd door de provisionele
representanten van het volk van Holland op 31 januari 1795’, in: F.H. van der Burg, H. Boels en J.P.
Loof ed., Tweehonderd jaar rechten van de mens in Nederland. De verklaring van de rechten van de mens en van
de burger van 31 januari 1795 toegelicht en vergeleken met Franse en Amerikaanse voorgangers (Leiden 1994) 36.
Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafsche volk (4 delen, Den Haag 1798).
Decreeten der Nationale Vergadering, representeerende het volk van Nederland (23 delen, Den Haag 1796-98).
Democritus aan de eigenbaat parodie (z.p. [1785]).
[Dibbetz, Reinier ed.], Heraclyt en Democryt (Amsterdam 1796-98).
Dictionnaire de l’Académie françoise, revu, corrigé et augmenté par l’Académie elle-même. Cinquième édition (2
delen, Parijs 1798).
Donker Curtius, Boudewijn, Afscheid van de wereld. Het eigen levensverhaal van Boudewijn Donker Curtius.
politicus, advocaat en rechter in de Frans-Bataafse tijd, Maarten W. van Boven ed. (Hilversum 2010).
[Dumbar, Gerhard], Betoog, dat eene onverdeelde regeeringsvorm, in een gemeene-best, uit haren eigen aart,
onbestendig en voor de vrijheid van den staat gevaarlijk zijn moet (Amsterdam etc. [1801]; Knuttel 23130).
Dumbar, Gerhard, De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika. Uit de beste schriften in
hare gronden ontvouwd (3 delen, Amsterdam 1793-96).
[Duval, Charles François Marie ed.], Journal des hommes libres des tous les pays (Parijs 1792-1800).
Een vaderlandsch burger, Iets voor het volk van Nederland over het verleenen van gratie aan de leden van het
oranje staats- en stadsbewind, ingericht tot onderzoek der Amsterdamsche proclamatie van den 11 februarij 1795
(z.p. 1795; Knuttel 22541).
Echo of naklank op de eigenbaat parodie (z.p. 1785).
Eck, Lambert E. van, Journaal van een reis naar Vrankrijk in den zomer van den jare 1788, B. Weeber ed.
(Bergharen 2004).
Eck, Otto van, Het dagboek (1791-1797), Arianne Baggerman en Rudolf Dekker ed. (Hilversum 1998).
Elderink, C., Een Twentsch fabriqueur van de achttiende eeuw (Hengelo etc. 1977; 1ste ed. 1923).
Fijnje-Luzac, Emilie, Myne beslommerde boedel. Brieven in ballingschap, 1787-1788, Jacques J.M. Baartmans
ed. (Nijmegen 2003).

437

Fletcher, Andrew, A discourse concerning militia’s and standing armies. With relation to the past and present
governments of Europe and of England in particular (Londen 1697).
Fletcher, Andrew, Staatkundige verhandeling, over de noodzakelykheid eener wel ingerigte burger landmilitie, Joan
Derk van der Capellen vert. (z.p. [1774]).
[Frederik II van Pruisen], Anti-Machiavel, ou essai de critique sur le prince de Machiavel, Voltaire ed. (Brussel
1740; 1ste ed. Den Haag 1740).
Gazette Nationale ou moniteur universel (Parijs 1789-1810).
Goldberg, Johannes, Albert Jan Verbeek en Christoffel Scheffer, Rapport van de burgers Goldberg, Verbeek
en Scheffer, uitgebragt in eene vergadering van de Societeit voor Eenheid en Orde in Den Haag, over het Ontwerp
van Constitutie, zo als het zelve door de Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland, aan het
Bataaffsche volk ter goed of afkeuring is voorgedragen (Den Haag 1797; Knuttel 22868).
Greeven, Jan, Beredeneert constitutioneel woordenboek, waarin, naar orde van ’t alphabet, gevonden word alles
wat een burger, even veel van welken rang of stand, nodig heeft te weten tot verstand van zijne rechten en plichten,
en waar naar hij zich te zijnen post, of handel, of in ’t gemene leven, te gedragen hebbe […] (Dordrecht etc. 1800).
‘Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1815 (1840)’, in: W.J.C. van Hasselt, F.R. Böhtlingk
en J.C. Somer ed., Verzameling van Nederlandse staatsregelingen en grondwetten (herziene editie, Alphen a/d
Rijn 1964; 1ste ed. 1853) 193-286.
Grondwettige herstelling, van Nederlands staatswezen zo voor het algemeen bondgenootschap, als voor het bestuur
van elke byzondere provincie; geschikt om het voornaam doelwit aan te toonen, waar toe de poogingen van goede
regenten en de requesten van vaderlandlievende burgers moeten strekken (2 delen, Amsterdam 1784-86).
Groot, Hugo de, Liber de antiquitate reipublicae Batavicae (Leiden 1610; Knuttel 1734).
[Hamelsveld, IJsbrand van ed.], De vraag-al (Leiden 1791-97).
[Hamelsveld, IJsbrand van ed.], De welmeenende raadgeever (Amsterdam 1792-95).
[Hamilton, Alexander, James Madison en John Jay], The Federalist Papers, Clinton Rossiter en Charles R.
Kesler ed. (New York etc. 2003).
Handelingen van de municipaliteit der stad Amsterdam (3 delen, Amsterdam 1795).
Harmodius Friso [pseud. Pieter Vreede], Aanspraak aan Willem de Vde erfstadhouder (z.p. [1781]; Knuttel
19860).
[Hespe, Jan ed.], De constitutioneele vlieg (z.p. 1798).
[Hespe, Jan ed.], De politieke kruyer (Amsterdam 1782-87).
[Hoen, Pieter ’t ed.], De post van de Neder-Rhijn (Utrecht 1781-87).
Hollandsche historische courant (Delft 1733-88).
Hooff, J.F.R. van, Autobiographie, A.F.O. van Sasse van Ysselt ed. (Den Bosch 1918).

438

Huber, J.L., Aan het volk van Nederland (Amsterdam etc. 1796; Knuttel 22753).
Huber, J.L., Brief van J.L. Huber, lid van de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland, aan
zyne Friesche landgenooten over de aanneming of afkeuring van het aan ’t Volk van Nederland aangeboden
Ontwerp van Constitutie (z.p. 1797; Knuttel 22863).
Hume, David, Essays, moral, political and literary, Eugene F. Miller ed. (2 delen, Indianapolis 1987; 1ste
ed. 1758).
Intermediair Uitvoerend Bewind, Memorie aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam.
Houdende hunne verantwoording van het door hun verrigten op en na den 12 juny 1798 met een schets van het
geen verder dient te worden verrigt (Den Haag 1798; Knuttel 22998).
Intermediair Uitvoerend Bewind, Publicatie betreffende de demissie van eenige leden van het Administratief
Bestuur van het voormalig gewest Holland, en de aanstelling van anderen in hetzelve (Den Haag 1798).
Intermediair Uitvoerend Bewind, Publicatie tot het doen supercedeeren der remotien van ambtenaaren, enz.
(Den Haag 1798).
Intermediair Uitvoerend Bewind, Publicatie wegens de herstelling in het stemregt van […] burgers, welke daar
van zyn uitgeslooten geworden, niet tegenstaande zy de […] vereischtens bezitten (Den Haag 1798).
[Irhoven van Dam, Willem van ed.], De courier van Europa (Amsterdam 1783-85).
Jaarboeken der Bataafsche Republiek (13 delen, Amsterdam etc. 1795-98).
Justus Batavus [pseud. Bernardus Bosch], Verhandeling over de gelijkheid der menschen, als het oorspronglijke
richtsnoer voor ’s mensen handelingen (Amsterdam 1794; Knuttel 18333).
[Kantelaar, Jacob ed.], Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 january 1798, en van het
arrest en ontslag van 28 leden der Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland (Amsterdam
1799).
[Kinker, Johannes], De eigenbaat. Parodie (z.p. [1785]).
[Konijnenburg, Jan ed.], (Nieuwe) Bijdragen tot het menschelijk geluk (Utrecht etc. 1789-94).
[Konijnenburg, Jan ed.], De Republikein (Amsterdam 1795-97).
Kort verhaal van de Revolutie in Haarlem op 19 juni 1795 (Haarlem 1795).
Kuile, G.J. ter ed., ‘Uit de gedenkschriften van Pieter Toens (2e helft van de 18e eeuw)’, Groninger
volksalmanak (1942) 135-60.
‘La Constitution de 1791’, in: Jacques Godechot ed., Les constitutions de la France depuis 1789 (Parijs
1970) 21-67.
‘La Constitution de 1793 ou de l’An I’, in: Jacques Godechot ed., Les constitutions de la France depuis
1789 (Parijs 1970) 69-92.
‘La Constitution de 1795 ou de l’an III’, in: Jacques Godechot ed., Les constitutions de la France depuis
1789 (Parijs 1970) 93-141.

439

‘La Constitution de l’an VIII (25 décembre 1799)’, in: Jacques Godechot ed., Les constitutions de la France
depuis 1789 (Parijs 1970) 143-62.
Lamare, Défense des constitutions americaines, ou De la nécessité d’une balance dans les pouvoirs d’un
gouvernement libre (2 delen, Parijs 1792).
Lamare, L’equiponderateur. Ou une seule manière d’organiser un gouvernement libre (Parijs 1795).
Langen, Stefan van, ‘Gedenkschrift’, in: H.T. Colenbrander ed., Gedenkstukken der algemene geschiedenis
van Nederland van 1795 tot 1840 (10 delen, Den Haag 1905-22) II, 594-619.
Lavater, Johann Caspar, Het uitgelezenste van Lavater’s werken, Bernardus Bosch vert. (2 delen,
Amsterdam 1791).
Lavater, Johann Caspar, Over de physiognomie (4 delen, Amsterdam 1780-83).
Lavater, Johann Caspar, Physiognomische Fragmente zur beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe
(4 delen, Leipzig etc. 1775-78).
Lavater, Johann Caspar, Verhandeling over de physiognomie of gelaatkunde (Amsterdam 1781).
Lehodey de Saultchevreuil, Étienne ed., Journal de l’Assemblée Nationale ou journal logographique (4 delen,
Parijs 1791).
Lokhorst, J. van, Brief aan den burger H. Costerus, thands lid van het Vertegenwoordigend Lichaam des
Bataafschen volks, door den burger J. van Lokhorst […] over zyne verklaring, door het Intermediair Uitvoerend
Bewind der Bataafsche Republiecq, aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam […] gemeen
gemaakt (Den Haag 1798; Knuttel 23015).
[Loosjes, Petrus Adriaanszoon], Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde
Nederlanden. […] Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar’s Vaderlandsche historie (51 delen [genummerd 2272], Amsterdam 1788-1811).
[Loosjes, Petrus Adriaanszoon], Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde
Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten, en daar uit gevolgden oorlog tussen Engeland
en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie (48 delen,
Amsterdam 1786-1811).
[Manen Adriaanszoon., Jacob van ed.], De vrye Nederlander (Amsterdam 1785-86).
‘Manen Adriaanszoon., Jacob van, Voorstellen, bedenkingen en ontwerpen tot het daarstellen eener constitutie
voor het Bataafsche volk uitgebragt in de Nationaale Commissie gelast tot het ontwerpen der constitutie (Den Haag
1797).
‘Mémoire pour servir d’instructions au citoyen Charles Delacroix, ministre plénipotentaire de la
République française près la République batave’, 2 december 1797, in: L. de Gou ed., De Staatsregeling
van 1798. Bronnen voor de totstandkoming (2 delen, Den Haag 1988-90) I, 567-71.
Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti graaf de [e.a.], Aan de Batavieren, over het stadhouderschap, Gerrit Paape
vert. (2 delen, Antwerpen 1788).

440

Mirabeau, Honoré Gabriel Riqueti graaf de [e.a.], Aux Bataves sur le stathoudérat (2 delen, Londen (vals
impressum) [1788]).
Moet de dood van Pieter Paulus […] als voordeelig, of als nadeelig, voor deezen staat, beschouwd worden? Of
lykreden over Prediker VIII: vs. 8 (Middelburg 1796; Knuttel 22756).
Montesquieu, Charles de, De l’esprit des lois (Genève 1748).
Monument voor het aankomend geslacht, opgericht in de Bataafsche Republiek. Of karakter schets der volks
vertegenwoordigers, zitting hebbende in de Nationale Vergadering (z.p. [1797]; Knuttel 22881).
‘Moyens d’exécution pour la révolution du 22 janvier’, in: L. de Gou ed., De Staatsregeling van 1798.
Bronnen voor de totstandkoming (2 delen, Den Haag 1988-90) II, 337-39.
[Munniks, Jacobus], Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden (17
delen, Amsterdam 1781-87).
Musäus, Johann Karl August, Physiognomische reizen. Vooraf gaat een physiognomisch dagboek, Jacob van
Manen vert. (2 delen, Utrecht 1780).
Naamlyst van de representanten en derzelver plaatsvervangers voor de Nationale Vergadering, inhoudende derzelver
benoeming, beneevens de veranderingen daar in voorgevallen, en de opgaaf der effective woonplaatsen (z.p. [1796]).
Nieuwe Nederlandsche jaerboeken, of vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zijn in de
Vereenigde Provincien, de Generaliteitslanden en de volksplantingen van den staet (33 delen, Leiden etc. 176798).
[Nieuwenhuyzen, Martinus en Bernardus Bosch ed.], De menschenvriend (Amsterdam 1788-97).
[Ockerse, W.A.], Bataven! Eischt eene nationale conventie! Of beroep aan het Bataafsche volk (z.p. [1795]).
Ockerse, W.A., Napoleontische redevoeringen (2 delen, Amsterdam 1814-15).
Ockerse, W.A., Ontwerp tot een algemeene characterkunde (3 delen, Utrecht 1788-90 en Amsterdam 1797).
Ockerse, W.A., Vruchten en resultaten van een zestig jarig leven, H.W. Tydeman en J. Clarisse ed. (3 delen,
Amsterdam 1823-26).
[Ockerse, W.A. en I.J.A. Gogel ed.], De Democraten (Utrecht 1796-98).
Ollefen, Lieve van, Aan B. Bosch, predikant te Diemen, en schryver van het dichtstukje De eigenbaat (z.p.
[1785]).
Onpartijdige gedachten nopens het dichtstuk de eigenbaat (Leeuwarden 1785).
Ontwerp om de republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van regent en burger, van binnen gelukkig en
van buiten gedugt te maaken (Leiden 1785; Knuttel 21045).
Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, door de Nationale Vergadering ter goed- of afkeuring aan het
zelve volk voorgedragen (Den Haag 1797).

441

‘Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, door de Nationale Vergadering ter goed- of
afkeuring aan het zelve volk voorgedragen’, in: L. de Gou ed., Het Ontwerp van Constitutie. De behandeling
van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering, deel III, Indices, concordanties e.d. en facsimile van het
Ontwerp van Constitutie (Den Haag 1985).
Ontwerp van Staatsregeling, voor het Bataafsche volk, door de Constitueerende Vergadering, ter goedkeuring of
afkeuring aan hetzelve volk voorgedragen (Den Haag 1798; Knuttel 22988).
[Paape, Gerrit], Beknopt en duidelijk onderwijs in het silhouëtteeren (Dordrecht [ca. 1792]).
Paape, Gerrit, De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch patriottismus van deszelfs begin tot op den 12 junij
1798 toe (Delft [1798]).
[Paape, Gerrit ed.], De revolutionaire vraagal of de zwaager van den politiken bliksem (Utrecht 1798).
Paape, Gerrit, Mijne vrolijke wijsgeerte in mijne ballingschap (Dordrecht 1792).
Paine, Thomas, Brief aan ’t Fransche volk (Amsterdam [1792]).
Paine, Thomas, Burgerpligt-leerende redevoering aan het volk (Amsterdam 1794).
Paine, Thomas, Common sense. Addressed to the inhabitants of America (Philadelphia 1776).
Paine, Thomas, De daaling en val van het systhema der Engelsche finantiën (Amsterdam 1796).
Paine, Thomas, De eeuw der rede. Zijnde eene nasporing van ware en fabelachtige godgeleerdheid (Den Haag
1798).
Paine, Thomas, Het gezond verstand (Dordrecht 1794).
Paine, Thomas, Political writings, Bruce Kuklick ed. (Cambridge 2009; 1ste ed. 2000).
Paine, Thomas, Rechten van den mensch, beginsels en practijk vereenigende (Rotterdam etc. 1792).
Paine, Thomas, Rechten van den mensch, of de aanval van den heer Burke op de Fransche omwenteling
beantwoord (Rotterdam etc. 1791).
Paine, Thomas, Rights of man (2 delen, Londen 1791-92).
Paine, Thomas, Verhandeling over de eerste beginsels der regeering (Leiden 1795).
[Palm, J.H. van der ed.], De vriend des volks (Middelburg 1795-96).
[Paulus, Pieter], Het nut der stadhouderlyke regering, aangetoond by gelegenheid der geboorte van Willem Frederik,
prince van Oranje en Nassau, erfstadhouder, capitein-generaal, en admiraal der Verenigde Nederlanden (z.p.
[1772]; Knuttel 18988).
Paulus, Pieter, Verhandeling over de vrage: in welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelyk te zyn? En
welke zyn de regten en pligten, die daaruit voordvloeien? (Haarlem 1794; 1ste ed. 1793).
Paulus, Pieter, Verklaring der Unie van Utrecht (4 delen, Utrecht, 1775-79).

442

P[aulus], P[ieter], ‘Wat een kiezer in acht hebbe te nemen, bij de benoeming van vertegenwoordigers?’,
[Konijnenburg ed.], De Republikein II, nr. 72 (1796) 157-164.
Plan ter oproeping der Burgers van Nederland tot het verkiezen eener Nationale Conventie, gearresteerd by de
Vergadering der provisioneele Repræsentanten van het Volk van Holland, op vrydag den 24 July 1795, en voordragt
des aangaande ter Vergadering van hun Hoog Mogende, door een plegtige Hollandsche Commissie uitgebragt op den
28 July 1795 (z.p. [1795]; Knuttel 22483da).
Plan van Constitutie voor het volk van Nederland, ontworpen door de daartoe aangestelde commissie (Den Haag
1796).
‘Plan van Constitutie voor het volk van Nederland, ontworpen door de daartoe aangestelde commissie’,
in: L. de Gou ed., Het Plan van Constitutie. Chronologische bewerking van het archief van de eerste
constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de Nationale Vergadering van 15 maart 1796 (Den Haag 1975).
Plan van oproeping tot het formeren van eene nationale vergaderinge ter vergaderinge van de Staten Generaal der
Vereenigde Nederlanden, gepraesenteert den 29 May 1795 (z.p. [1795]; Knuttel 22483).
‘Plan, volgends hetwelk na de revolutie de zaaken in de Republiek zullen kunnen bestuurd worden,
totdat eene algemeene landsconstitutie zal wezen ingevoerd’, in: H.T. Colenbrander ed., Gedenkstukken
der algemene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 (10 delen, Den Haag 1905-22) I, 11-19.
Plutarchus, De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleken, [E. Wassenbergh en H.
Bosscha ed.] (13 delen, Amsterdam 1789-1809).
‘Points constitutionnels convenus’, in: L. de Gou ed., De Staatsregeling van 1798. Bronnen voor de
totstandkoming (2 delen, Den Haag 1988-90) I, 626-31.
De politicque donder (Rotterdam etc. 1798).
De politieke blixem (Leiden 1797-98).
Polybius, The histories, W.R. Paton ed. (6 delen, Cambridge MA 1922-27).
De procureur van het volk (Amsterdam 1797).
Price, Richard, Aanmerkingen over den aart der burgerlyke vryheid, over de gronden der regeering, en over de
regtveerdigheid en staatkunde van den oorlog met Amerika […], Joan Derk van der Capellen vert. (Leiden
1776; Knuttel 19116).
Price, Richard, Nadere aanmerkingen over den aart en de waarde der burgerlyke vryheid en eener vrye regeering,
Joan Derk van der Capellen vert. (Leiden 1777; Knuttel 19143).
Price, Richard, Political writings, D.O. Thomas ed. (Cambridge 1991).
Priestley, Joseph, Proeve over de algemeene gronden van regeering en over de aart van politieke en burgerlijke
vrijheid, Joan Derk van der Capellen vert. (Leiden 1783; Knuttel 20399).
‘Projet de constitution pour la République batave’, in: L. de Gou ed., De Staatsregeling van 1798. Bronnen
voor de totstandkoming (2 delen, Den Haag 1988-90) I, 441-83.

443

‘Règlement du 29 juillet 1789’, in: Roger Bonnard ed., Les Règlements des assemblées législatives de la France
depuis 1789 (Parijs 1926) 119-32.
Reedevoering over de noodzaaklykheid, om, in tyden van partschappen, zich (tot behoud des vaderlands) by de beste
party te voegen, uitgesproken in de Societeit: Tot Behoud van Vryheid en Gelykheid, binnen Dordrecht, door een lid
derzelve Societeit (Dordrecht 1795; Knuttel 22660b).
Redenen voor de verwerping van het Ontwerp van Constitutie (z.p. 1797; Knuttel 22862).
‘Réflexions sur les révolutions qui ont eu lieu successivement dans la R. Batave le 22 janvier et le 12 juin
1798’, Nuova rivista storica 92 (2008) 481-510.
‘Reglement, volgens het welk eene algemeene Nationale Vergadering door het volk van Nederland zal
worden byeen geroepen en werkzaam zyn’, in: Rapport van het besoigne van H.H. Mog. over het daarstellen
eener algemene nationale vergadering, benevens het reglement […] ter vergadering […] ingebragt den 14 October
1795, en het decreet […] genomen den 15 dito (Den Haag 1795).
‘Reglement, volgens het welk eene algemeene Nationale Vergadering door het volk van Nederland zal
worden byeen geroepen en werkzaam zyn’, in: G.W. Bannier ed., Grondwetten van Nederland. Teksten der
achtereenvolgende staatsregelingen en grondwetten sedert 1795, met verschillende andere staatsstukken, historische
toelichtingen en eenige tabellen (Zwolle 1937) Bijlage B, 17-35.
Reglement, volgens het welk eene algemene Nationale Vergadering door het volk van Nederland zal worden byeen
geroepen en werkzaam zyn (z.p. [1796]).
Reglement van orde voor de Nationale Vergadering (z.p. [1796]).
‘Reglement van orde voor de Nationale Vergadering’, in: Dagverhaal I, nr. 20 (zitting 25 maart 1796)
155-58.
Resolutiën van de hoogh mogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provinciën (Den Haag
1685-1796).
De revolutionaire vraag-al (Alkmaar 1797).
Riem, A., Reise durch Holland in den Jahren 1796 und 1797, in Beziehung auf die Geschichte der Republik und
ihre gegenwaertige Lage (Frankfurt 1797).
Riouffe, Honoré, Beknopt tafereel van het schrikbewind, voorgesteld in de belangrijke gedenkschriften van den
Franschen burger Honoré Riouffe (Amsterdam 1797).
Riouffe, Honoré, Memoires d’un detenu, pour servir à l’histoire de la tyrannie de Robespierre (Parijs, vals
impressum 1795).
Rogge, Cornelius, De godsdienst afgezonderd van de staat, of proeve over de noodzaakelijkheid der vernietiging van
de heerschappij van den godsdienst in eene vrije burgermaatschappij. Opgedragen aan de aanstaande nationaale
conventie der Nederlandsche Republiek, door een vriend van vrijheid, gelijkheid en godsdienst (Leiden 1795).
Rogge, Cornelius, Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche volk (Amsterdam 1799).
Rogge, Cornelius, Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden
(Amsterdam 1796).

444

Rogge, Cornelius ed., Volledige verzameling van alle stukken, betreffende de afscheiding der kerk van den staat,
door de Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland (Leiden 1796).
[Romilly, Samuel] Reglements observés dans la Chambre des Communes pour débattre les matières pour voter
(traduit de l’anglois), Honoré Gabriel Riqueti graaf de Mirabeau [e.a.] ed. (z.p. 1789).
Rousseau, Jean-Jacques, Considerations sur le gouvernement de Pologne et sur sa reformation projetée (Parijs
1782).
Rousseau, Jean-Jacques, Du contrat social ou principes du droit politique (Amsterdam 1762).
Ryn, L. van, Iets aan de burgers H.L. van Altena [etc.], zynde representanten ter Nationaale Vergadering,
aangaande hunne beöordeeling over de kiezers in het Ontwerp van Constitutie (1797; 1ste ed. 1797; Knuttel
22866).
[Schelle, Pieter van ed.], Duinkerksche historische courant (Duinkerken 1791-92).
Scheltema, Jacobus, Levensschets van Simon Styl. Gevolgd door twee lijkzangen (Amsterdam 1804).
[Scheltema, Jacobus ed.], Republikeinsche courant (Den Haag 1797).
Schermer, Simon, e.a., ‘Aan de Bataafsche natie’, in: L. de Gou ed., De Staatsregeling van 1798. Bronnen
voor de totstandkoming (2 delen, Den Haag 1988-90) I, 574-77.
Schimmelpenninck, R.J., De waare gronden van vestiging onzer blijde omwenteling. Voorgedragen in eene
afkondiging der provisioneele representanten van het volk van Amsterdam, in dato 11 februari 1795 (z.p. [1795];
Knuttel 22595).
Schimmelpenninck, R.J., Disputatio juris publici inauguralis de imperio populari caute temperato (Leiden
1784).
Schimmelpennimck, R.J., Verhandeling over eene wel ingerigte volksregeering, A.B. Swart vert. (Leiden 1785).
Sieyes, Emmanuel-Joseph, Dire de l’abbé Sieyes sur la question du veto royal, à la séance du 7 Septembre 1789
(Versailles 1789).
Sieyes, Emmanuel-Joseph, Les discours de Sieyès dans les débats constitutionnels de l’an III (2 et 18 thermidor),
Paul Bastid ed. (Parijs 1938).
Sieyes, Emmanuel-Joseph, Political writings. Including the debate between Sieyès and Tom Paine in 1791,
Michael Sonenscher ed. (Indianapolis 2003).
Sieyes, Emmanuel-Joseph, Qu’est-ce que le tiers état, Roberto Zapperi ed. (Genève 1970).
[Sieyes, Emmanuel-Joseph], Vues sur les moyens d’exécution, dont les représentans de la France pourront disposer
en 1789 (z.p. 1789).
[Sonsbeeck, J.W. van], Verhandeling over het nadeel eener Nationaale Conventie, en daar uit voortspruitende
eenheid van bestuur voor de Nederlandsche Republiek (z.p. [1795]; Knuttel 22489a).

445

Spiegel, Laurens Pieter van de, ‘Over eene wet van Solon’, in: idem, Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en
zijne tijdgenoten (1737-1800), G.W. Vreede ed. (4 delen, Middelburg 1874-77) IV, 561-66.
Spoors, J., e.a., Proclamatie betreffende de vernietiging van het inconstitutioneel Uitvoerend Bewind en Wetgevend
Lichaam der Bataafse Republiek (Den Haag 1798).
Staphorst, N. van, N. van Staphorst aan zyne landgenooten (z.p. 1797; Knuttel 22872).
Staatsregeling voor het Bataafsche volk (z.p. 1798).
‘Staatsregeling voor het Bataafsche volk’, in: Joost Rosendaal ed., Staatsregeling voor het Bataafsche volk. De
eerste grondwet van Nederland 1798 (Nijmegen 2005) 51-158.
Stijl, Simon, De opkomst en bloei van de republiek der Vereenigde Nederlanden (Amsterdam 1774).
Strick van Linschoten, Paulus, ‘Memorie over de gebeurtenis van den 12 juni 1798’, in: H.T.
Colenbrander ed., Gedenkstukken der algemene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 (10 delen, Den
Haag 1905-22) II, 696-708.
[Stuart, Martinus, Jan Konijnenburg] Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk (25 delen,
Amsterdam 1794-1809).
Swinden, Jean Henri van, Advis over de Nationaale Conventie, ter vergadering van de Provisioneele
Representanten van het Volk van Holland, op den 22, 23, en 24 july 1795, uitgebragt door J.H. van Swinden,
gedeputeerde wegens Amsterdam (Amsterdam 1795; Knuttel 22483d).
The parliamentary register. Or, history of the proceedings and debates of the House of Commons […] (Londen
1775-80).
The parliamentary register. Or, history of the proceedings and debates of the House of Commons […] (Londen
1780-96).
The parliamentary register. Or, history of the proceedings and debates of the House of Commons of Ireland
([Dublin] 1784-95).
Tone, Theobald Wolfe, Writings 1763-98, T.W. Moody, R.B. McDowell en C.J. Woods ed. (3 delen,
Oxford etc. 1998-2007).
Tydeman, H.W en J. Clarisse, ‘Beknopt levensbericht aangaande W.A. Ockerse’, in: W.A. Ockerse,
Vruchten en resultaten van een zestig jarig leven, H.W. Tydeman en J. Clarisse ed. (3 delen, Amsterdam
1823-26) III, 1-242.
Uitvoerend Bewind, Proclamatie betreffende het misbruik van de vrijheid der drukpersse (Den Haag 1798).
Uitvoerend Bewind, Proclamatie wegens het spoedig en zonder verlof vertrekken van den lt. generaal Daendels,
buiten de republiek (Den Haag 1798).
Uitvoerend Bewind, Publicatie wegens die burgers, geweest zynde leden der gewezene Nationale Vergadering,
welke […] verklaard hebben zich van de bywooning der deliberatien van gemelde vergadering te onttrekken (Den
Haag 1798).

446

Valckenaer, J., Redevoering over de plichten van een Bataavsch burger, vooral bij een staatsomwenteling.
Uitgesproken in de academie van Leide op den 10 oct. 1795, G.C.C. Vatebender vert. (Gouda 1795).
[Valckenaer, J. ed.], Advocaat der nationaale vrijheid (1795-96).
[Vatebender, G.C.C. ed.], Goudasche courant (Gouda 1791-1805).
Vatebender, G.C.C., Reedevoering over het caracter, de kundigheden en vereischte zielsgesteldheid van eenen
waardigen vertegenwoordiger des volks. Uitgesproken in het choor der Groote of St. Janskerke te Gouda, wanneer hij
op den 26 dec. 1795 van zijnen post, als rector der Latijnse Schoolen aldaar, plechtig afstand deedt (Gouda 1796).
Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden godsdienst, uitgegeven door Teylers Godgeleerd
Genootschap (36 delen, Haarlem 1781-1860).
Vertoog bij de aanbieding van het ontwerp van constitutie gedaan door Boissy d’Anglas, uit naam der commissie van
elven, in de zitting van vyf messidor, des derden jaars (Haarlem 1796).
Verzameling van de constitutiën der vereenigde onafhanglijke staaten van Amerika (Dordrecht 1781).
Verzameling van staats-stukken, betreffende het daarstellen van een Nationaale Vergadering (Amsterdam 1796).
Volks-tellinge in de Nederlandsche Republiek (Den Haag 1796).
Voltaire, [pseud. François-Marie Arouet], Essay sur l'histoire générale et sur les moeurs et l'esprit des nations,
depuis Charlemagne jusqu'à nos jours (Amsterdam etc. 1757).
Vos van Steenwijk, Carel de, Een grand tour naar de nieuwe republiek. Journaal van een reis door Amerika,
1783-1784, Wayne te Brake e.a. ed. (Hilversum 1999).
[Vreede, Pieter], Korte characterschets der mannen, welken het ingeleverd Plan van Constitutie voor de Bataefsche
Republicq, tot een grondslag der deliberatie van de Nationale Vergadering, representerende het Volk van Nederland,
hebben aengenomen (z.p. [1797]; Knuttel 22873a).
Vreede, Pieter, Mijn levensloop, M.W. van Boven e.a. ed. (Hilversum 1994).
Vreede, Pieter, Verandwoording van Pieter Vreede, lid van het voormalig Uitvoerend Bewind, aen de Bataefsche
natie en aen haere vertegenwoordigers, ingegeven by de Eerste Kamer der Wetgevende Vergadering, den 9 october
1798 (Leiden 1798).
Vreede, Pieter e.a., Beoordeeling van de nota, door den Franschen minister Noël […] aan de Nationale
Vergadering ingeleverd (Den Haag 1797; Knuttel 22869).
Vreede, Pieter e.a., Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie voor het Bataefsche Volk, door de Nationale
Vergadering ter goed- of afkeuring aen hetzelve volk voorgedragen, door eenige burgers, zijnde repraesentanten van het
volk van Nederland (Leiden 1797; Knuttel 22864).
Vreede, Pieter e.a., Wederlegging van eenige der voornaemste […] drangredenen voor het aennemen van ’t Ontwerp
van Constitutie (Den Haag 1797; 1ste druk 1797; Knuttel 22865).
Vrijhart [pseud. Bernardus Bosch], Aan het volk van Nederland over de waare constitutie (z.p. 1793; Knuttel
22205).

447

Waermond en Vryhart [pseud. Pieter Vreede], Gesprek over de vrijheid der Nederlandren en den aert der waere
vrijheid (z.p. 1783; Knuttel 20400).
De weerlicht (Den Haag 1797-98).
Wie zĳn de persoonen, die het Bataafsche volk, tot zĳne vertegenwoordigers in de aanstaande Nationaale
Conventie, kiezen moet? Of Staatkundig vraagstuk opgelost (Amsterdam 1796; Knuttel 22701).
Wiselius, Samuel Iperuszoon, ‘Beknopt verhaal van hetgene kort voor de omwending der zaken van 22
jan. 1798 is voorgevallen’, in: H.T. Colenbrander ed., Gedenkstukken der algemene geschiedenis van
Nederland van 1795 tot 1840 (10 delen, Den Haag 1905-22) II, 588-92.
Wiselius, Samuel Iperuszoon, De staatkundige verlichting der Nederlanderen, in een wijsgeerig-historisch tafereel
geschetst (Brussel 1828; 1ste ed. 1793).
Zillesen, Cornelis, Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, nevens de voornaamste gebeurtenissen in Europa (6
delen, Den Haag 1798-1802).

Literatuur
Adair, Douglass, ‘Fame and the founding fathers’, in: idem, Fame and the Founding Fathers, Trevor
Colbourn ed. (New York 1974) 3-26.
Aerts, Remieg, ‘Een staat in verbouwing. Van Republiek naar constitutioneel koninkrijk’, in: idem, H.
de Liagre Böhl en P. de Rooy ed., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland, 17801990 (Nijmegen 1999) 11-95.
Aerts, Remieg, ‘Emotie in de politiek. Over politieke stijlen in Nederland sinds 1848’, Jaarboek
Parlementaire Geschiedenis 5 (2003) Emotie in de politiek, 12-25.
Aerts, Remieg, Het aanzien van de politiek. Geschiedenis van een fictionele fictie (Amsterdam 2009).
Aerts, Remieg, ‘Op gepaste afstand. De plaats van het parlement in de natievorming van de negentiende
eeuw’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 9 (2007) De moeizame worsteling met de nationale identiteit, 25-41.
Aerts, Remieg, Persoonlijkheid in de politiek. Een nabeschouwing’, in: idem, Janny de Jong en
Henk te Velde ed., Het persoonlijke is politiek. Egodocumenten en politieke cultuur (Hilversum 2002) 173-88.
Albertone, Manuela en Antonino de’ Francesco ed., Rethinking the Atlantic world. Europe and America in
the age of democratic revolutions (Basingstoke etc. 2009).
Alexandre, Jean en Marie-Rose Perrin-Chevrier, ‘A travers son courrier. Blaauw, homme politique
neerlandais temoin de son temps’, AHRF 58.3 (1986) 311-37.
Alexandre, Jean en Marie-Rose Perrin-Chevrier, ‘Le fond de l’affaire Blaauw’, AHRF 57.4 (1985) 510-26.
Alexandre, Jean en Marie-Rose Perrin-Chevrier, ‘Un gentilhomme paisible, le “Batave” Jacobus Blaauw
(1759-1829), AHRF 57.3 (1985) 335-52.
Almond, Gabriel A., ‘Comparative political systems’, Journal of Politics 18.3 (1956) 391-409.

448

Almond, Gabriel A. en Sydney Verba, The civic culture. Political attitudes and democracy in five nations
(Princeton 1963).
Altena, Peter, Gerrit Paape (1752-1803). Levens en werken (Nijmegen 2012).
Altena, Peter, ‘Op de tulband “een aapenkop”? De revolutionaire vraagal (1798) van Gerrit Paape en een
kleine geschiedenis van vraag- en antwoordweekbladen’, in: Pieter van Wissing ed., Stookschriften. Pers en
politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008) 285-305 en 347-50.
Andress, David, ‘The shifting landscape of revolutionary interpretations. A death of the past and a
rebirth of history?’, FHS 32.4 (2009) 647-53.
Andress, David, The Terror. Civil war in the French Revolution (Londen 2005).
Ankersmit, Frank, ‘Een blauwdruk van blauwdrukken’, BMGN 117.4 (2002) 482-494.
Applewhite, Harriet B., Political alignment in the French National Assembly, 1789-1791 (Baton Rouge etc.
1993).
Arendt, Hannah, On revolution ([New York [1963]).
Armitage, David en Sanjay Subrahmanyam ed., The age of revolutions in global context, c. 1760-1840
(Basingstoke etc. 2010).
Avril, Pierre, Essais sur les partis (Parijs 1985).
Baalen, Carla van en Jan Ramakers, ‘Inleiding en verantwoording’, in: idem ed., Parlementaire geschiedenis
van Nederland na 1945, deel V, Het kabinet-Drees III, 1952-1956. Barsten in de brede basis (Den Haag 2001)
xiii-xvii.
Baartmans, J.J.M., Hollandse wijsgeren in Brabant en Vlaanderen. Geschriften van Noord-Nederlandse patriotten
in de Oostenrijkse Nederlanden, 1787-1792 (Nijmegen 2001).
Baczko, Bronislaw, Ending the Terror. The French Revolution after Robespierre, Michel Petheram vert.
(Cambridge etc. 1994; 1ste ed. 1989).
Baczko, Bronislaw, ‘Le contrat social des français. Sieyès et Rousseau’, in: Keith Michael Baker ed., The
French Revolution and the creation of modern political culture, deel I, The political culture of the Old Regime
(Oxford 1987) 493-513.
Baecque, Antoine de, The body politic. Corporeal metaphor in revolutionary France, 1770-1800, Charlotte
Mandell vert. (Stanford 1997; 1ste ed. 1993) 98.
Baggerman, Arianne en Rudolf Dekker, ‘“Ach stel u dien brave man tog ten voorbeelde”. Pieter Paulus
(1753-1796) in kleine kring’, Nieuw Letterkundig Magazijn 20.2 (2002) 34-43.
Baggerman, Arianne en Rudolf Dekker ed., Egodocumenten. Nieuwe wegen en benaderingen (Amsterdam
2004).
Baggerman, Arianne en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (17801798) (Amsterdam 2005).

449

Bailyn, Bernard, The ideological origins of the American Revolution (Cambridge MA 1967).
Baker, Keith Michael, ‘Fixing the French Revolution’, in: idem, Inventing the French Revolution. Essays on
French political culture in the eighteenth century (Cambridge 1990) 252-306.
Baker, Keith Michael, ‘Introduction’, in: idem ed., The creation of modern political culture, deel I, The
political culture of the Old Regime (Oxford etc. 1987) xi-xxiv.
Baker, Keith Michael, Inventing the French Revolution. Essays on French political culture in the eighteenth
century (Cambridge 1990).
Baker, Keith Michael, ‘Memory and practice. Politics and the representation of the past in eighteenthcentury France’, in: idem, Inventing the French Revolution. Essays on French political culture in the eighteenth
century (Cambridge 1990) 31-58.
Baker, Keith Michael, ‘Politics and social science in eighteenth-century France. The Société de 1789’, in:
J.F. Bosher ed., French government and society, 1500-1850. Essays in memory of Alfred Cobban (Londen 1973)
208-30.
Baker, Keith Michael, ‘Representation redefined’, in: idem, Inventing the French Revolution. Essays on
French political culture in the eighteenth century (Cambridge 1990) 224-51.
Baker, Keith Michael, ‘Sovereignty’, in: François Furet en Mona Ozouf ed., A critical dictionary of the
French Revolution, Arthur Goldhammer vert. (Cambridge MA 1989; 1ste ed. 1988) 850.
Baker, Keith Michael e.a. ed., The French Revolution and the creation of modern political culture (4 delen,
Oxford etc. 1987-94).
Banning, Lance, The Sacred fire of liberty. James Madison and the founding of the Federal Republic (Ithaca etc.
1995).
Bastid, Paul, Sieyès et sa pensée (Parijs 1970).
Bauer, Klaus F., Der französische Einfluss auf die Batavische und die Helvetische Verfassung des Jahres 1798. Ein
Beitrag zur französischen Verfassungsgeschichte (z.p. 1962).
Beliën, H.M., ‘Pieter Vreede. Strijder voor de gelijkberechtiging van Brabant’, in: idem, D. van der
Horst en G.J. van Setten ed., Nederlanders van het eerste uur. Het ontstaan van het moderne Nederland, 17801830 (Amsterdam 1996) 74-83.
Belissa, Marc, ‘“Faire la guerre au stadhouder ou à la nation Hollandaise?” Le débat politique autour de
la déclaration de guerre (décembre 1792 - mars 1793)’, in: Annie Jourdan en Joep Leerssen ed., Remous
révolutionnaires. République batave, armée française (Amsterdam 1996) 69-80.
Berg, E. de, ‘Cornelis Rogge. Een remonstrantse visie op de verhouding kerk en staat in de Republiek
rond 1795’, in: C.E. Brons-Alberti e.a. ed., Kerkhistorische Studiën (1996) 119-128.
Berg, J.Th.J. van den, ‘Democratie onder de kaasstolp’, Socialisme en Democratie 42.1 (1985) 2-11.
Berg, J.Th.J. van den, ‘Tweehonderd jaar grondwetgeving. Historie en actualiteit’, Rechtsgeleerd Magazijn
Themis 159 (1998) 299-307.

450

Berg, J. van den, ‘hervormden, dissenters en de patriottenbeweging’, in: Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M.
Rosendaal en P.G.B. Thissen ed., 1787. De Nederlandse revolutie? (Amsterdam 1988) 122-33.
Berg, P.A.J. van den, ‘De vrye Nederlander. Politieke oppositie in een journalistiek jasje’, in: Pieter van
Wissing ed., Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008) 91-107 en 319-21.
Berg, P.A.J. van den, ‘Nationalisme, soevereiniteit en representatie. De politieke opvattingen van Jacob
van Manen Adrz. (1752-1822)’, Theoretische Geschiedenis 26 (1999) 380-96.
Berg, P.A.J. van den, ‘Vaderlandsliefde, vrijheid en mensenrechten aan het eind van de achttiende eeuw.
Jacob van Manen Adrz. (1752-1822) en de Staatsregeling van 1798’, in: O. Moorman van Kappen en
E.C. Coppens ed., De staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798. Opstellen opgedragen aan de
nagedachtenis van dr. mr. L. de Gou. Tevens acta van het rechtshistorisch colloquium over de betekenis van deze
staatsregeling voor de rechtsontwikkeling in Nederland (Nijmegen 2001)
35-71.
Berg, P.A.J. van den, ‘Wie behoorde tot het “Bataafsche volk”? Opvattingen over Bataafs burgerschap en
politieke participatie in de eerste jaren van de Bataafse republiek’, Pro Memorie 7.2 (2005) 211-250.
Berry, Christopher J., The idea of luxury. A conceptual and historical investigation (Cambridge 1994).
Berthold, Heinz, ‘Die Metaphern und Allegorien vom Staatsschiff, Staatskörper und Staatsgebäude in
der römischen Literatur der ausgehenden Republik und frühen Kaiserzeit’, in: Jan Burian en Ladislav
Vidman ed., Antiquitas graeco-romana ac tempora nostra (Praag 1968) 95-105.
Beyme, Klaus von, ‘Partei, Faktion’, in: Otto Brunner, Werner Conze en Reinhart Koselleck ed.,
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (8 delen,
Stuttgart 1978) IV, 677-735.
Bickford, Charlene Bangs en Kenneth R. Bowling, Birth of the nation. The First Federal Congress, 17891791 (Madison 1989).
Blaas, P.B.M., ‘De patriottenbeweging als epiloog. Rond Colenbranders Patriottentijd’, Th.S.M. van der
Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B. Thissen ed., 1787. De Nederlandse revolutie? (Amsterdam 1988) 9-26.
Blackman, Robert H., ‘What does a deputy to the National Assembly owe his constituents? Coming to
an agreement on the meaning of electoral mandates in July 1789’, FHS 34.2 (2011) 205-41.
Blackman, Robert H., ‘What’s in a name? Possible names for a legislative body and the birth of national
sovereignty during the French Revolution, 15-16 June 1789’, French History 21.1 (2007) 22-43.
Blanning, T.C.W., The French revolutionary wars, 1787-1802 (Londen etc. 1996).
Bloemgarten, Salvador, Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823. Joods revolutionair in Franse tijd (Amsterdam
2007).
Blok, P.J., Geschiedenis van het Nederlandse volk (4 delen, Leiden 1923-26; 1ste ed. 1892-1908).
Bode, Ingeborg, Ursprung und Begriff der parlamentarischen Opposition (Stuttgart 1962).
Boels, H., Binnenlandse zaken. Ontstaan en ontwikkeling van een departement in de Bataafse tijd, 1795-1806.
Een reconstructie (Den Haag 1993).

451

Boels, H., ‘Mensenrechtenverklaringen in andere gewesten van de Bataafse Republiek’, in: idem, F.H.
van der Burg en J.P. Loof ed., Tweehonderd jaar rechten van de mens in Nederland. De verklaring van de
rechten van de mens en van de burger van 31 januari 1795 toegelicht en vergeleken met Franse en Amerikaanse
voorgangers (Leiden etc. 1994) 21-32.
Boels, H., ‘Stad en Lande van Groningen en het reglement voor de Nationale Vergadering in Den Haag,
1795-1796’, in: K. van Berkel, H. Boels en W.R.H. Koops ed., Nederland en het noorden. Opstellen
aangeboden aan prof. dr. M.G. Buist ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne Geschiedenis
van Financiën en Bestuur en in de Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25
september 1990 (Assen etc. 1991) 56-70.
Boels, H. en A.M. Elias, ‘De financiële misstappen van volksvertegenwoordiger Van der Jagt’, De
naamlooze vennootschap 66 (1988) 175-78.
Bonnard, Roger, ed., Les Règlements des assemblées législatives de la France depuis 1789 (Parijs 1926).
Boogman, J.C., ‘The Union of Utrecht. Its genesis and consequences’, in: idem, Van spel en spelers.
Verspreide opstellen (Den Haag 1982) 53-83.
Bordes, Philippe, La mort de Brutus de Pierre-Narcisse Guérin (Vizille 1996).
Bosch Kemper, J. de, De staatkundige geschiedenis van Nederland tot 1830 (Amsterdam 1868).
Bosch Kemper, J. de, De staatkundige partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt van
deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813 (Amsterdam
1837).
Bosch Kemper, J. de, Letterkundige aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche staatsleven
en staatsrecht (Amsterdam 1871).
Bosmans, Jacques, ‘Politieke cultuur tussen cultuurgeschiedenis en politieke geschiedenis’, BMGN 118.2
(2003) 206-11.
Boven, M.W. van, De rechterlijke instellingen ter discussie. De geschiedenis van de wetgeving op de rechterlijke
organisatie in de periode 1795-1811. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de rechtsgeleerdheid
(Nijmegen 1990).
Boven, M.W. van en A.P. van Vliet, ‘De eerste volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant in 1795’, in:
P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma ed., Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Nederland in
1795 (Amsterdam 1993) 593-710.
Bovend’Eert, P.P.T. en H.R.B.M. Kummeling, Het Nederlandse parlement (geheel herziene editie,
Deventer 2010; 1ste ed. 1958).
Bovykine, Dmitri, ‘Les décrets des “deux tiers”. L’ambition des pouvoirs ou une mesure indispensable?’,
in: Michel Vovelle ed., Le tournant de l’an III. Réaction et Terreur blanche dans la France révolutionnaire
(Parijs 1997) 43-53.
Bowling, Kenneth R. en Donald R. Kennon ed., Inventing Congress. Origins and establishment of the First
Federal Congress (Athens 1999).

452

Bowling, Kenneth R. en Donald R. Kennon ed., The House and Senate in the 1790s. Petitioning, lobbying,
and institutional development (Athens 2002).
Bozec, Christine le, ‘Boissy d’Anglas et la Constitution de l’An III’, in: Roger Dupuy en Marcel
Morabito ed., 1795. Pour une République sans Révolution (Rennes 1996) 81-90.
Bozec, Christine le, Boissy d’Anglas. Un grand notable libéral (Privas 1995).
Brasart, Patrick, Paroles de la Révolution. Les Assemblées parlementaires, 1789-1794 (Parijs 1988).
Bredin, Jean-Denis, Sieyès. La clé de la Révolution française (Parijs 1988).
Brink, E.A.B.J. ten, Geschiedenis van het Nederlandse postwezen, 1795-1810. Het ontstaan van een rijksdienst
onder de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland (Den Haag 1950).
Brinton, Crane, The anatomy of revolution (herziene editie, New York 1965; 1ste ed. 1938).
Brood, P., P. Nieuwland en L. Zoodsma ed., Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Nederland
in 1795 (Amsterdam 1993).
Brown, Howard G. en Judith A. Miller, ‘New paths from the Terror to the Empire. A historiographical
introduction’, in: idem ed., Taking liberties. Problems of a new order from the French Revolution to Napoleon
(Manchester etc. 2002) 1-19.
Brown, Howard G., ‘The search for stability’, in: idem en Judith A. Miller ed., Taking liberties. Problems of
a new order from the French Revolution to Napoleon (Manchester etc. 2002) 20-50.
Bruin, Guido de, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de Republiek
(1600-1750) (Den Haag 1991).
Bruin, R.E. de, Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813
(Zutphen 1986).
Bruin, R.E. de, ‘De opbouw van een nieuwe staat. Bestuurlijk-politieke veranderingen tussen 1780 en
1815’, in: Wantje Fritschy en Joop Toebes ed., Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en
natievorming tussen 1780 en 1830 (Nijmegen 1996) 123-56.
Bruin, R.E. de, ‘Gefragmenteerde volkssoevereiniteit. Democratie op lokaal en regionaal niveau’, in: O.
Moorman van Kappen en E.C. Coppens ed., De Bataafse omwenteling en het recht. Acta van het
rechtshistorische colloquium over de betekenis van de Bataafse Revolutie (1795) voor de rechtsontwikkeling in
Nederland (Utrecht-Nijmegen, 29 en 30 mei 1995) (Nijmegen 1997) 79-96.
Bruin, R.E. de, ‘Zuivering, verkiezing en genoegdoening. Een onderzoek naar politiek gemotiveerd
ontslag- en benoemingsbeleid van Utrechtse ambtenaren tijdens de Bataafse Revolutie, Jaarboek OudUtrecht 14 (1983) 82-116.
Buijnsters, P.J., ‘Lesegesellschaften in den Niederlanden’, in: Otto Dann ed., Lesegesellschaften und
bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer Vergleich (München 1981) 143-58.
Buijnsters, P.J., Hieronymus van Alphen (1746-1803) (Assen 1973).

453

Buist, M.G., ‘Van oude vrijheid naar nieuwe eenheid, 1748-1850’, in: J. Heringa ed., Geschiedenis van
Drenthe (Amsterdam 1985) 475-546.
Burg, F.H van der, ‘De verklaring van 21 januari 1795. Historisch perspectief en hedendaagse
betekenis’, in: F.H. van der Burg, H. Boels en J.P. Loof ed., Tweehonderd jaar rechten van de mens in
Nederland. De verklaring van de rechten van de mens en van de burger van 31 januari 1795 toegelicht en
vergeleken met Franse en Amerikaanse voorgangers (Leiden etc. 1994) 7-20.
Burg, Geert van der, Voor God en ’t vaderland. Dominee Bernardus Bosch (1746-1803) en zijn politieke
journalistiek (ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam 1986).
Burg, Martijn van der, Nederland onder Franse invloed. Culturele overdracht en staatsvorming in de
napoleontische tijd, 1799-1813 (Amsterdam 2009).
Campbell, Peter R. ed., Conspiracy in the French Revolution (Manchester etc. 2007).
Cannon, John, Parliamentary reform, 1640-1832 (Cambridge 1973).
Carr, David, ‘Narative explanation and its malcontents’, History and Theory 47.1 (2008) 19-30.
Castaldo, André, Les méthodes de travail de la constituante. Les techniques déliberatives de l’Assemblée
Nationale, 1789-1791 (Parijs 1989).
Cattaneo, Mario, Il partito politico nel pensiero dell’Illumismo e della Rivoluzione francese (Milaan 1964).
Challamel, Augustin, Les clubs contre-révolutionnaires. Cercles, comités, sociétés, salons, réunions, cafés,
restaurants et librairies (Parijs 1895).
Charles, Joseph, The origins of the American party system. Three essays (New York 1961; 1ste ed. 1956).
Claeys, Gregory, Thomas Paine. Social and political thought (Boston 1989).
Cobban, Alfred, ‘The political ideas of Maximilien Robespierre during the period of the Convention’,
in: idem, Aspects of the French Revolution (Londen 1968) 159-91.
Cobban, Alfred, The social interpretation of the French Revolution (Cambridge etc. 1964).
Cochin, Augustin, Les sociétés de pensée et la démocratie moderne. Etudes d’histoire révolutionnaire (Parijs
1921).
Colenbrander, H.T., De Bataafsche Republiek (Amsterdam 1908).
Colenbrander, H.T., De patriottentijd. Hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden (3 delen, Den Haag
1897-99).
Colenbrander, H.T. ed., Gedenkstukken der algemene geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 (10 delen,
Den Haag 1905-22).
Dekker, Rudolf, ‘De Bataafse Revolutie als waterscheiding’, in: idem, Meer verleden dan toekomst.
Geschiedenis van verdwijnend Nederland (Amsterdam 2008) 136-56.

454

Denis-Farge, Pierre, La procédure des délibérations dans les trois premières assemblées révolutionnaires (Toulouse
1929).
Desan, Suzanne, The family on trial in revolutionary France (Berkeley etc. 2004).
Desan, Suzanne, ‘What’s after political culture? Recent French revolutionary historiography’, FHS 23.1
(2000) 163-96.
Deursen, A.Th. van, ‘De Raad van State onder de Republiek, 1588-1795’, in: H.C.C. de Schepper e.a.
ed., Raad van State 450 jaar (Den Haag 1981) 47-91.
Dijk, F. van, De revolutie van 1795 in Zeeland en de moeilijke geboorte van ons eerste parlement (Goes 1974).
Dodu, Gaston, Le parlementarisme et les parlementaires sous la révolution (1789-1799). Origines du régime
représentative en France (Parijs 1911).
Doedens, A., ‘De patriotse vluchtelingen’, in: F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas ed.,
Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de patriotten (Amsterdam 1987) 157-76 en 195.
Dunk, Thomas von der, ‘Regeren is negeren. Of de wederwaardigheden van het gebouw van doctrina et
amicitia in de Amsterdamse Kalverstraat’, DAE 30.1 (1998) 31-57.
Duverger, Maurice, Les partis politiques (Parijs 1951).
Eerenbeemt, H.F.J.M van den, ‘Bernardus Bosch. Nutsfiguur, schrijver en politicus’, De Gids 134.8
(1971) 489-99.
Elias, A.M., ‘La néerlandicité de la Constitution de 1798’, AHRF 73.4 (2001) 43-52.
Elias, A.M., ‘Van Raad van State, Comité te Lande en Staatsraad (1795-1810), in: H.C.C. de Schepper
e.a. ed., Raad van State 450 jaar (Den Haag 1981) 113-39.
Elias, A.M. en Paula C.M. Schölvinck m.m.v. H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in
de Bataafs-Franse tijd, 1796-1810 (Amsterdam 1991).
Elias, Jeanette, Bijdrage tot de kennis van de historiographie der Bataafsche Republiek (Leiden 1906).
Elliott, Marianne, Wolfe Tone. Prophet of Irish independence (New Haven etc. 1989).
Enthoven, Victor, ‘“Tot behoud van het lieve vaderland”. De nationale heffing op inkomen van 1798’,
in: Henk Boels ed., Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600-1850 (Hilversum 2012)
137-62.
Epstein, David F., The political theory of The Federalist (Chicago etc. 1984).
Eskes, J.A.O., ‘Het Nederlandse beeld van politieke partijen tussen 1813 en 1848’, JDNPP 14 (1991) 6282.
Ette, A.J.H. van, ‘Onze volksvertegenwoordigers, 1796-1810’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor
Genealogie IV (1950) 107-59.
Evans, Eric J., Parliamentary reform in Britain, c. 1770-1918 (Harlow etc. 2000).

455

Fajn, Max, The Journal des hommes libres des tous les pays (Den Haag etc. 1975).
Fehrman, C.N., ‘Mr. Jacob Abraham Uitenhage de Mist (1749-1823)’, in: Overijsselse portretten.
Jubileumbundel, uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot
Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (Zwolle 1958) 143-94.
Fehrmann, C.N., ‘Ierse dromen en de nederlaag bij Kamperduin’, Spiegel Historiael 3 (1968) 672-80.
Fehrmann, C.N., Onze vloot in de Franse tijd. De admiralen De Winter en VerHuell (Den Haag 1969).
Feuchter, Jörg en Johannes Helmrath, ‘Oratory and representation of political assemblies, 1300-1600,
PER 29.1 (2009) 53-66.
Fitzsimmons, Michael P., The remaking of France. The National Assembly and the Constitution of 1791
(Cambridge etc. 1994).
Fockema Andreae, S.J., De Nederlandse staat onder de Republiek (Amsterdam 1961).
Fockema Andreae, S.J. en H. Hardenberg ed., 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden (Assen 1964).
Foner, Eric, Tom Paine and Revolutionary America (New York 1976).
Formisano, Ronald P., ‘The concept of political culture’, Journal of Interdisciplinary History 31.3 (2001)
393-426.
Forsyth, Murray, Reason and revolution. The political thought of the Abbé Sieyes (Leicester etc. 1987).
Foucault, Michel, ‘Governmentality’, in: Graham Burchell, Colin Gordon and Peter Miller ed., The
Foucault effect. Studies in governmentality, with two lectures by and an interview with Michel Foucault (Chicago
1991) 87-104.
Fralin, Richard, Rousseau and representation (New York 1978).
Friedland, Paul, Political actors. Representative bodies and theatricality in the age of the French Revolution
(Ithaca etc. 2002).
Frijhoff, Willem, ‘De triomf van burger en burgerdeugd? De Nederlandse en Franse Revoluties in
vergelijkend perspectief’, in: S.W. Couwenberg ed., Opstand der burgers. De Franse Revolutie na 200 jaar
(Kampen 1988) 67-82.
Frijhoff, Willem, ‘Hoe revolutionair kan revolutie zijn? Gedachten over een vergelijkende balans van de
revolutionaire mentaliteit in Frankrijk en de Lage Landen’, in: Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M.
Rosendaal en P.G.B. Thissen ed., 1787. De Nederlandse revolutie? (Amsterdam 1988) 41-51.
Frijhoff, Willem, ‘Het zelfbeeld van de Nederlander in de achttiende eeuw. Een inleiding’, DAE 24.1
(1992) 5-28.
Frijhoff, Willem, ‘L’évidence républicaine. Les Bataves au passé, au présent et au futur’, AHRF 66.4
(1994) 179-94.

456

Frijhoff, Willem en Joost Rosendaal, ‘La révolution régénérée. Nouvelles approches et nouvelles images
de la Révolution néerlandaise’, in: Michel Vovelle ed., L’image de la Révolution française (4 delen, Parijs
etc. 1990).
Fritschy, J.M.F., De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges
voor een nieuw beleid (1795-1801) (Den Haag 1988).
Fritzsche, Peter, Stranded in the present. Modern time and the melancholy of history (Cambridge MA 2004).
Furet, François, Penser la Révolution française (Parijs [1979]).
Gabriëls, A.J.C.M., De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van
de achttiende eeuw (Den Haag 1990).
Garrett, Mitchell B., The Estates General of 1789. The problems of composition and organization (New York
1935).
Garrigues, Jean ed., Histoire du parlement de 1789 à nos jours (Parijs 2007).
Gauchet, Marcel, La révolution des droits de l’homme (Parijs 1989) 126.
Gauchet, Marcel, La révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation, 1789-1799 (Parijs
1995).
Gauchet, Marcel, ‘La droite et la gauche’, in: Pierre Nora ed., Les lieux de mémoire, deel III, Les France,
boek I, Conflits et partages ([Parijs] 1992) 395-467.
Geertz, Clifford, The interpretation of cultures. Selected essays (New York 1973).
Gendzel, Glen, ‘Political culture. Genealogy of a concept’, Journal of Interdisciplinary History 28.2 (1997)
225-250.
Gerard, Emmanuel, e.a. ed., Geschiedenis van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 1830-2002
(Brussel 2003).
Geyl, Pieter, Geschiedenis van de Nederlandse Stam (6 delen, Amsterdam 1961-62; 1ste ed. 1930-37).
Glasz, P.J., ‘Dr. Bernardus Blok’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, vierde reeks, 8
(1910) 229-82.
Godechot, Jacques, La grande nation. L’expansion révolutionnaire de la France dans le monde de 1789 à 1799
(2 delen, Parijs 1956).
Godechot, Jacques, Les révolutions (1770-1799) (Parijs 1963).
Godefroi, L.S., De eerste fase van de financiële unificatie van Nederland (1796-1801) (Rotterdam 1986).
Gooch, R.K., Parliamentary government in France. Revolutionary origins, 1789-1791 (Ithaca 1960).
Goossen, Wilma, ‘Van admiraliteit naar ministerie. De organisatie van het marinebestuur in de Bataafse
en Franse tijd (1795-1813)’, Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9.1 (1990) 19-34.

457

Goossens, Th., Mr. J.F.R. van Hooff. Een Brabants patriot, 1755-1816 (Nijmegen 1948).
Görts, Coen P.M., Ysbrand van Hamelsveld. Predikant, professor, patriot, politicus (1743-1812)
(ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit Utrecht 2005).
Goslinga, Wybo Jan, De rechten van den mensch en den burger. Een overzicht der Nederlandsche geschriften en
verklaringen (Den Haag 1936).
Gosses, I.H. en N. Japikse, Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland (herziene editie, Den
Haag 1947; 1ste ed. 1916-20).
Gou, L. de, ‘De geschiedenis van een bronnenpublicatie. Aanleiding tot en kort begrip van een
onderzoek naar onze grondwetgeving 1795-1806’, in: Grondwetgeving 1795-1806. Voordrachten gehouden bij
de presentatie van ‘De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming’ op
27 maart 1997 te Haarlem (Haarlem 1997) 13-49.
Gou, L. de ed., De Staatsregeling van 1798. Bronnen voor de totstandkoming (2 delen, Den Haag 1988-90).
Gou, L. de ed., De Staatsregeling van 1801. Bronnen voor de totstandkoming (Den Haag 1995).
Gou, L. de ed., De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806. Bronnen voor de totstandkoming (Den
Haag 1997).
Gou, L. de ed., Het Ontwerp van Constitutie. De behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale
Vergadering (3 delen, Den Haag 1983-85).
Gou, L. de, ed., Het Plan van Constitutie. Chronologische bewerking van het archief van de eerste
constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de Nationale Vergadering van 15 maart 1796 (Den Haag 1975).
Gou, L. de, ‘Jacob Abraham Uitenhage de Mist (1749-1823)’, in: idem, Biografische bijdragen over
achttiende-eeuwers. Fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergadering van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen, 1979-1985 (Haarlem 1986) 11-28.
Gou, L. de, ‘Jan Bernd Bicker (1746-1812)’, in: idem, Biografische bijdragen over achttiende-eeuwers.
Fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergadering van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen, 1979-1985 (Haarlem 1986) 83-124.
Gou, L. de, ‘Pieter Leonard van de Kasteele (1748-1810)’, in: idem, Biografische bijdragen over achttiendeeeuwers. Fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergadering van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen, 1979-1985 (Haarlem 1986) 29-43.
Gou, L. de, ‘Pieter Paulus (1753-1796)’, in: idem, Biografische bijdragen over achttiende-eeuwers. Fragmenten
van jaarredes gehouden in de algemene vergadering van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 19791985 (Haarlem 1986) 141-69.
Graves, M.A.R., The parliaments of Early Modern Europe (Harlow etc. 2001).
Grever, John H., ‘Committees and deputations in the assemblies of the Dutch Republic, 1660-1668’,
PER 1.1 (1981) 13-33.
Grever, John H., ‘The structure of decision-making in the States-General of the Dutch Republic, 166068’, PER 2.2 (1982) 125-53.

458

Grijzenhout, F., ‘Altoos gedenkwaardig was voor den waaren vaderlander, de vyfde van Oogstmaand’,
in: H. Bots en W.W. Mijnhardt ed., De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het patriottisme
(Amsterdam 1988) 98-115.
Grijzenhout, F., ‘De patriotse beeldenstorm’, in: idem, W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas ed., Voor
vaderland en vrijheid. De revolutie van de patriotten (Amsterdam 1987) 131-57.
Grijzenhout, F., ‘De Utrechtse patriottenbeweging en de kunst’, Jaarboek Oud-Utrecht 18 (1987) O
vrijheid! Onwaardeerlijk pand! Aspecten van de patriottenbeweging in stad en gewest Utrecht, 78-113.
Grijzenhout, Frans, Feesten voor het vaderland. Patriotse en Bataafse feesten, 1780-1806 (Zwolle 1989).
Grijzenhout, F. en N.C.F. van Sas, Denkbeeldig vaderland. Kunst en politiek in de Bataafs-Franse tijd, 17951813 (Den Haag 1995).
Groen van Prinsterer, G., Handboek der geschiedenis van het vaderland (Leiden 1846).
Groenveld, S. en H.L.Ph. Leeuwenberg ed., De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een
verbondsacte (Den Haag 1979).
Groot, A. de, Leven en arbeid van J.H. van der Palm (Wageningen 1960).
Groot, Ger, ‘noot van de vertaler’, NRC Handelsblad, 28 januari 1989, Boeken, 1.
Guenniffey, Patrice, La politique de la Terreur. Essai sur la violence révolutionnaire, 1789-1794 (Parijs 2000).
Gueniffey, Patrice, ‘Les assemblées et la représentation’, in: Colin Lucas ed., The French Revolution and the
creation of modern political culture, deel II, The political culture of the French Revolution (Oxford etc. 1988)
233-57.
Gueniffey, Patrice, La nombre et la raison. La Révolution française et les élections (Parijs 1993).
Gwyn, W.B., The meaning of the separation of powers. An analysis of the doctrine from its origin to the adoption
of the United States Constitution (New Orleans 1965).
Haan, Ido de, ‘Discussie over de metamorfose van Nederland’, BMGN 121.1 (2006) 55-60.
Hafen, Thomas, Staat, Gesellschaft und Bürger im Denken von Emmanuel Joseph Sieyes (Bern etc. 1994).
Hagen, Edwina, ‘Een meer of min doodlyken haat’. Antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800
(Nijmegen 2008).
Haitsma Mulier, E.O.G., ‘De Bataafse mythe in de patriottentijd. “De aloude staat en geschiedenissen
der Vereenigde Nederlanden” van E.M. Engelberts, Theoretische Geschiedenis 19.1 (1992) 16-34.
Haitsma Mulier, E.O.G., ‘De Bataafse mythe opnieuw bekeken’, BMGN 111.3 (1996) 344-376.
Haitsma Mulier, E.O.G., ‘De geschiedschrijving over de patriottentijd en de Bataafse tijd’, in: W.W.
Mijnhardt ed., Kantelend geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds 1945 (Utrecht etc. 1983) 206-27 en
352-55.

459

Haitsma Mulier, E.O.G., ‘De receptie van de Franse revolutie in Nederland. Contemporaine reacties en
geschiedschrijving’, TvG 102.3-4 (1989) 451-70.
Hamel, J.A. van, Nederland tusschen de mogendheden. De hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de
diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk volksbestaan onderzocht (Amsterdam
1918).
Hampsher-Monk, Iain, Karin Tilmans en Frank van Vree, ed., History of Concepts. Comparative perspectives
(Amsterdam 1998).
Hampson, Norman, Prelude to terror. The Constituent Assembly and the failure of consensus, 1789-1791
(Oxford etc. 1988).
Hanou, André, ‘De Duinkerksche historische courant (1791-1792)’, in: Pieter van Wissing ed., Stookschriften.
Pers en politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008) 183-97 en 333-36.
Hanou, André, ‘Drie patriotten-auteurs in de loge’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman
16.1 (1993) 10-17.
Hanson, Paul R., The Jacobin republic under fire. The federalist revolt in the French Revolution (University Park
2003).
Hardenberg, H., ‘Bataafse parlementen en Napoleon (1795-1813)’, in: idem en S.J. Fockema Andreae,
ed., 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden (Assen 1964) 142-69.
Hardy, Rob, ‘A mirror of the times. The Catilinarian conspiracy in eighteenth-century British and
American thought, International Journal of the Classical Tradition 14.3/4 (2007) 431-54.
Hart, Katherine, ‘Physiognomy and the art of caricature’, in: Ellis Shookman ed., The faces of
physiognomy. Interdisciplinary approaches to Johann Caspar Lavater (Columbia 1993) 126-38.
Heijden, M.J.M. van der, De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de
staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw (Zundert 1947).
Helsloot, P.N., ‘De Nutsbeweging’, in: W.W. Mijnhardt en A.J Wichers ed., Om het algemeen volksgeluk.
Twee eeuwen particulier initiatief, 1784-1984 (z.p. 1984).
Heusde, Ph.W. van, C.W. de Rhoer, gekenschetst. Bijzonder als geschiedkundige (Utrecht 1821).
Hill, Henry Bertrand, ‘Linfluence française sur les Constitutions de l’Europe (1795-1799)’, La Révolution
française, nieuwe reeks, 2 (1936) 352-63.
Hill, Peter P., William Vans Murray Federalist diplomat. The shaping of the peace with France, 1797-1801
(Syracuse 1971).
Himbergen, Evert Jan van, De constitutionele denkbeelden en de achtergronden van de leden der eerste Nationale
Vergadering (ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universteit Utrecht 1980).
Hintze, Otto, ‘Typologie der ständischen Verfassungen des Abendlandes’, Historische Zeitschrift 141
(1930) 229-48.

460

Hintze, Otto, ‘Weltgeschichtliche Bedingungen der Repräsentativverfassung’, Historische Zeitschrift 143
(1931) 1-47.
Hobsbawm, Eric en Terence Ranger ed., The invention of tradition (Cambridge 1983).
Hofstadter, Richard, The idea of a party system. The rise of legitimate opposition in the United States, 17801840 (Berkeley etc. 1969).
Hogenstijn, C.M., ‘De patriottentijd in Overijssel en in Deventer. Wisselwerking tussen gewest en stad’,
OHB 121 (2006) 6-28.
Hogenstijn, C.M., Het algemeen welzijn van het volk. Een politiek- en rechtshistorische studie van Deventer in de
patriottentijd (Nijmegen 2005).
Hollestelle, L.M., Y.J.A. Welings en L. Zoodsma, ‘De eerste volksvertegenwoordigers van Zeeland in
1795’, in: P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma ed., Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van
Nederland in 1795 (Amsterdam 1993) 583-91.
Hoogers, Gerhard, De verbeelding van het soevereine. Een onderzoek naar de theoretische grondslagen van
politieke representatie (Deventer 1999).
Hoorn, Marijn van, ‘De “gemeenebestgezindheid” van Jan Hendrik van Swinden (1746-1823). Een
schets van zijn politieke bedrijvigheid in de jaren 1795-1796 en 1800-1801’, in: E.O.G. Haitsma Mulier
e.a. ed., Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School, 1632-1877 (Amsterdam
1997) 227-54.
Horst, D. van der, ‘Johan Valckenaer. Revolutionair en diplomaat’, in: idem, H. Beliën en G.J. van
Setten ed., Nederlanders van het eerste uur. Het ontstaan van het moderne Nederland, 1780-1830 (Amsterdam
1996) 87-96.
Horst, Guusje ter, , ‘de Grondwet moet binden en niet scheiden’, www.rijksoverheid.nl, geraadpleegd
op 10-07-2011.
Hugenholtz, W.R. en H. Boels, ‘De griffie van de Staten-Generaal en van de Nationale Vergadering,
1780-1798’, TvG 90 (1977) 391-422.
Huizinga, J., ‘Nederland’s geestesmerk’, in: idem, De hand van Huizinga, Willem Otterspeer ed.
(Amsterdam 2009) 386-420.
Hunt, Lynn, Inventing human rights. A history (New York etc. 2008; 1ste ed. 2007).
Hunt, Lynn, ‘The experience of revolution’, FHS 32.4 (2009) 671-78.
Hunt, Lynn, ‘The “National Assembly”’, in: Keith Michael Baker ed., The creation of modern political
culture, deel I, The political culture of the Old Regime (Oxford etc. 1987) 403-15.
Hunt, Lynn, ‘The problem of politics in the French Revolution’, Chinese Studies in History 43.3 (2010) 616.
Hunt, Lynn, ‘The world we have gained. The future of the French Revolution’, American Historical
Review 108.1 (2003) 1-19.

461

Hunt, Lynn, Politics, culture and class in the French Revolution (Berkeley etc. 1984).
Huussen, A.H., ‘De Generaliteitsrekenkamer, 1608-1799’, in: J. Margry, E.C. van Heukelom en A.J.R.M.
Linders ed., Zes eeuwen Rekenkamer. Van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Gedenkboek bij
het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer (Den Haag 1989) 67-109.
Huussen Jr., A.H., ‘Tweehonderd jaar grondwet’, BMGN 113.4 (1998) 495-500.
Ihalainen, Pasi, Agents of the people. Democracy and popular sovereignty in British and Swedish parliamentary
and public debates (Leiden etc. 2010).
Ihalainen, Pasi, The discourse on political pluralism in early eighteenth-century England. A conceptual study with
special reference to terminology of religious origin (Helsinki 1999).
Ihalainen, Pasi en Kari Palonen, ‘Parliamentary sources in the comparative study of conceptual history.
Methodological aspects and illustrations of a research proposal’, PER 29.1 (2009) 17-34.
Israel, Jonathan, A revolution of the mind. Radical Enlightenment and the intellectual origins of modern
democracy (Princeton etc. 2010).
Israel, Jonathan, Democratic Enlightenment. Philosophy, revolution, and human rights, 1750-1790 (Oxford
2011).
Israel, Jonathan, In strijd met Spinoza. Het failliet van de Nederlandse Verlichting (1670-1800), Hans van
Cuijlenborg vert., (Amsterdam 2008; 1ste ed. 2007).
Jacob, Margaret C., ‘Freemasonry and government. The political meaning of Civil Society in eighteenth
century Europe’, in: Joost Rosendaal en Anton van de Sande ed., ‘Een stille leerschool van deugd en goede
zeden’. Vrijmetselarij in Nederland in de 18e en 19e eeuw (Hilversum 1995) 25-39.
Jacob, Margaret C., Living the Enlightenment. Freemasonry and politics in eighteenth-century Europe (New York
etc. 1991).
Jagt, Ad van der, ‘De Amerikaanse gezant William Vans Murray over de Bataafse Republiek, 1797-1801’,
DAE 40.2 (2008) 31-44.
Jainchill, Andrew, Reimagining politics after the terror. The republican origins of French liberalism (Ithaca etc.
2008).
Jainchill, Andrew, ‘The Constitution of the Year III and the persistence of classical republicanism’, FHS
26.3 (2003) 399-435.
Jansen, C.H.J., ‘H.C. Cras (1739-1820). Hoogleraar en natuurrechtsgeleerde in hart en nieren’, in:
E.O.G. Haitsma Mulier e.a. ed., Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School,
1632-1877 (Amsterdam 1997) 287-310.
Jansen, C.H.J., Natuurrecht of Romeins Recht. Een studie over leven en werk van F.A. van der Marck (17191800) in het licht van de opvattingen van zijn tijd (Leiden 1987).
Jansen, D.J., ‘Het stadhouderlijk hof in de achttiende eeuw’, in: R.J. van Pelt en M.E. Tiethoff-Spliethoff
ed., Het Binnenhof. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum (Dieren 1983) 119-36.

462

Japikse, N., ‘Een onuitgegeven levensbericht van Johannes Lambertus Huber’, Bijdragen voor
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, vijfde reeks 10 (1923) 40-79 en 227-48.
Japikse, N.M., ‘De Staten-Generaal in de achttiende eeuw (1717-1795)’, in: S.J. Fockema Andreae en H.
Hardenberg ed., 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden (Assen 1964) 99-141.
Joana, J., Pratiques politiques des deputés français au XIXème siècle. Du dilettante au spécialiste (Parijs 1999).
Jong, Jos de, ‘Om door het volk te worden onderzogt, en goed- of afgekeurd’. Een onderzoek naar de uitslagen van
de referenda van 8 augustus 1797 en 23 april 1798 (ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit Leiden
2007).
Jong Hzn., M. de, Joan Derk van der Capellen. Staatkundig levensbeeld uit de wordingstijd van de moderne
democratie in Nederland (Groningen etc. 1921).
Jong, R. de, ‘De Algemeene Kiesvereeniging, 1868-1875. De eerste politieke partij van Nederland’,
JDNPP 22 (1999) 240-50.
Jong, R. de, Van standspolitiek naar partijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1848-1887 (Nijmegen
1999).
Jonge, J.C. de, Henrik van Wyn als geleerde en staatsman geschetst (Den Haag 1832).
Jongenelen, Ton, Van smaad tot erger. Amsterdamse boekverboden, 1747-1794 (Amsterdam 1998).
Joor, Johan, De adelaar en het lam. Onrust, opruiing en onwilligheid in Nederland ten tijde van het Koninkrijk
Holland en de inlijving bij het Franse keizerrijk (1806-1813) (Amsterdam 2000).
Jordan, David P., The revolutionary career of Maximilien Robespierre (New York etc. 1985).
Jorissen, Th., ‘De Fransche tijd’, in: idem ed., Historische bladen (Haarlem 1889; 1ste ed. 1883) 335-425.
Jorissen, Th., De patriotten te Amsterdam in 1794 (Amsterdam 1875).
Josselin de Jong, F. de en A.R.M. Mommers, ‘Representanten ter Staten Generaal, 1795-1796’, Jaarboek
van het Centraal Bureau voor Genealogie 6 (1952) 111-33.
Jourdan, Annie, Amsterdam en révolution, 1795-1798. Un Jacobinisme batave? (Amsterdam 2006).
Jourdan, Annie, ‘Amsterdam klem tussen staat en volk. Een bedreigde municipaliteit (1795-1798)’, in:
Ida Nijenhuis, Joke Roelevink en Ronald Sluijter ed., De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in het
landelijk bestuur (Den Haag 2010) 95-110.
Jourdan, Annie, ‘Die “Tafereelen van de Staatsomwenteling in Frankrijk” oder Die Französische
Revolution in den Niederlanden’, in: Christoph Danelzik-Brüggemann en Rolf Reichardt ed.,
Bildgedächtnis eines welthistorischen Ereignisse. Die Tableaux historiques de la Révolution française (Göttingen
2001) 85-142.
Jourdan, Annie, ‘La République batave et le 18 brumaire. La grande illusion’, AHRF 71.2 (1999) 755-72.
Jourdan, Annie, La Révolution batave entre la France et l’Amerique (1795-1806) (Rennes 2008).

463

Jourdan, Annie, La Révolution, une exception française? (Parijs 2004).
Jourdan, Annie, ‘Les minorités politiques dans la République batave’, in: C. Peyrard ed., Minorités
politiques en révolution, 1789-1799 (Aix-en-Provence 2007) 159-81.
Jourdan, Annie, ‘Plaidoyer pour une histoire comparative des révolutions. A propos de Robert Palmer et
de Jacques Godechot’, Contemporanea. Rivista di Storia dell’800 e del ’900 10.1 (2007) 129-35.
Jourdan, Annie, ‘Politieke en culturele transfers in een tijd van revolutie. Nederland 1795-1805’, BMGN
124.4 (2009) 559-79.
Jourdan, Annie, ‘République française, Révolution batave. Le moment constitutionnel’, in: Pierre Serna
ed., Républiques sœurs. Le directoire et la Révolution atlantique (Rennes 2009) 301-14.
Jourdan, Annie, ‘The Batavian Revolution. Typical French, typical Dutch or typical Atlantic? A study of
political and cultural transfers, Dutch Crossing 31.2 (2007) 271-88.
Jourdan, Annie, ‘The Netherlands in the constellation of the eighteenth-century Western revolutions’,
European Review of History 18.2 (2011) 199-225.
Jourdan, Annie en Joost Rosendaal, ‘Introduction. La Révolution batave à l’entrée du troisième
millénaire. Nouveaux problèmes, nouvelles approches, nouveaux objets’, AHRF 73.4 (2001) 2-23.
Kalyvas, Andreas en Ira Katznelson, Liberal beginings. Making a republic for the moderns (New York etc.
2008).
Kamphuis, H.A., Stad en Lande tijdens de Bataafse Republiek. Bestuurlijke en gerechtelijke verhoudingen in
Groningen, 1795-1807 (Assen 2005).
Keane, John, Tom Paine. A political life (Boston 1995).
Kennedy, Michael L., The Jacobin clubs in the French Revolution, deel II, The middle years (Princeton 1988).
Kenyon, Cecilia, ‘Men of little faith. The Antifederalists on the nature of representative government’,
William and Mary Quarterly 12.1 (1955) 3-43.
Ketcham, Ralph, ‘Introduction. The revolutionary background of American constitutional thought’, in:
idem ed., The Anti-Federalist papers and the Constitutional Convention debates. (New York etc. 2003; 1ste ed.
1986).
Kleijkers, René, Stemmen zonder last. De functie van het vrije mandaat in het hedendaagse staatsrecht
(Maastricht 1993).
Klein, S.R.E., Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995).
Klein, Stephan, ‘De sprong naar ’95. Van patriots naar Bataafs republikanisme’, DAE 28.1-2 (1996) 3946.
Klein, Stephan, ‘Republikanisme en patriottisme. Rutger Jan Schimmelpenninck en de klassieke wortels
van het republikeinse denken’, TvG 106.2 (1993) 179-207.

464

Klein, Stephan en Joost Rosendaal, ‘Democratie in context. Nieuwe perspectieven op het Leids Ontwerp
(1785)’, DAE 26.1 (1994) 77-100.
Kloek, Joost, Wijnand Mijnhardt m.m.v. Eveline Koolhaas-Grosfeld, 1800. Blauwdrukken voor een
samenleving (Den Haag 2001).
Klooster, Wim, Revolutions in the Atlantic World. A comparative history (New York 2009).
Kluit, M. Elisabeth, Cornelis Felix van Maanen, tot het herstel der onafhankelijkheid. 9 september 1769 – 6
december 1813 (Groningen 1954).
Knoops, W.A., Gouda 1787. Radicalisering, revolutie, restauratie (Amsterdam 2011).
Knoops, W.A. en F.Ch. Meijer, Goejanverwellesluis. De aanhouding van de prinses van Oranje op 28 juni
1787 door het vrijkorps van Gouda (Amsterdam 1987).
Knuttel, W.P.C., Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek (9 delen,
Den Haag 1889-1920).
Koekkoek, René, ‘“Eene waare en vrije Republiek”. Jan Konijnenburg, De Republikein en de uitvinding
van de moderne republiek’, DAE 42.2 (2010) 236-59.
Kooijmans, K. en J.P. de Valk, ‘“Eene dienende onderneming”. De Rijks-commissie voor Vaderlandse
Geschiedenis en haar Bureau, 1902-1968’, in: K. Kooijmans e.a. ed., Bron en publikatie. Voordrachten en
opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der
Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis (Den Haag 1985) 203-71.
Koole, Ruud, ‘Het diffuse karakter van de partijtheorie’, JDNPP 18 (1995) 232-46.
Koole, Ruud, Politieke partijen in Nederland. Ontstaan en ontwikkeling van partijen en partijstelsel (Utrecht
1995).
Koselleck, Reinhardt en Rolf Reichardt ed., Die Französische Revolution als Bruch des gesellschaftlichen
Bewusstseins (München 1988).
Kossmann, E.H., De Lage Landen. Twee eeuwen Nederland en België (2 delen, Amsterdam 2005; 1ste ed.
1978).
Kossmann, E.H., ‘Dutch republicanism’, in: idem, Politieke theorie en geschiedenis. Verspreide opstellen en
voordrachten aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen
(Amsterdam 1987) 211-33.
Kroes-Ligtenberg, Chr., Dr. Wybo Fijnje (1750-1809). Belevenissen van een journalist in de patriottentijd
(Assen 1957).
Kubben, Raymond, Regeneration and hegemony. Franco-Batavian relations in the Revolutionary Era, 1795-1803
(Leiden etc. 2011) 231.
Kuklick, Bruce, ‘Introduction’, in: Thomas Paine, Political writings, Bruce Kuklick ed. (Cambridge 2009;
1ste ed. 2000) vii-xxiii.
Kuiper, Jacques, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland, 1795-1798 (Franeker 2002).

465

Kuscinski, A., Dictionnaire des Conventionnels (Breuil-en-Vexin 1973; 1ste ed. 1916).
Kyle, Chris R. en Jason Peacey ed., Parliament at work. Parliamentary committees, political power and public
access in Early Modern England (Woodbridge 2002).
Lajusan, A., ‘Le plébiscite de l’an III’, La Révolution francaise 9 (1911) 5-37.
Lange, H. de, ‘De Gemeenebestgezinde burgersocieteit te Den Haag, 1797-1798’, Jaarboek
Geschiedkundige Vereniging Die Haghe 1 (1970) 42-81.
Lange, H. de, ‘De politieke actie van een bewuste publieke opinie’, De Gids 134.8 (1971) 505-15.
Lange, H. de, ‘De politieke pers in de Bataafse Revolutie. Enkele analytische schetsen’, Economisch- en
Sociaal-Historisch Jaarboek 35 (1972) 81-93.
Lange, H. de, ‘Revolutie en democratie’, De Gids 134.8 (1971) 470-82.
Leeb, Leonard I., The ideological origins of the Batavian Revolution. History and politics in the Dutch Republic,
1747-1800 (Den Haag 1973).
Legrand. Louis, La Révolution française en Hollande. La République batave (Parijs 1894).
Lemay, Edna Hindie ed., Dictionnaire des Législateurs, 1791-1792 (Parijs 2007).
Lemay, Edna Hindie, La vie quotidienne des députés aux états généraux, 1789 (Parijs 1987).
Lemay, Edna Hindie en Alison Patrick, Revolutionaries at work. The Constituent Assembly, 1789-1791
(Oxford 1996).
Lemay, Edna Hindie e.a. ed., Dictionnaire des Constituants, 1789-1791 (Parijs 1991).
Lennep, J. van, Het leven van mr. Cornelis van Lennep en mr. David Jacob van Lennep, beschreven en toegelicht
uit hunne gedichten en andere oorspronkelijke bescheiden, en in verband met hunnen tijd beschouwd (4 delen,
Amsterdam 1861-62).
Levy, Jacob T., ‘Beyond Publius. Montesquieu, liberal republicanism and the small-republic thesis’,
History of Political Thought 27.1 (2006) 50-90.
Limburg Brouwer, P. van, Het leven van mr. Samuel Iperuszoon Wiselius (Groningen 1846).
Lindeboom, J., Frederik Adolf van der Marck. Een achttiende-eeuwsch leeraar van het natruurrecht (Den Haag
1947).
Livesey, James, Making democracy in the French Revolution (Cambridge MA 2001).
Lok, Johan, ‘Over vrijheid, gelijkheid en… “godsdienst”. Kerk en staat in de Bataafse Revolutie’, in: Jan
van Heemst ed., ‘“… Aldaar is vrijheid”. Amsterdamse opstellen voor Ernst J. Beker, na zijn afscheid als hoogleraar
aan de theologische faculteit van de Universiteit van Amsterdam (Kampen 1985) 60-75.
Lok, Matthijs, Windvanen. Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse restauratie (1813-1820)
(Amsterdam 2009).

466

Loos, J.C. van der, Rondom het revolutiejaar 1795. Michaël Hendrik Witbols (Haarlem 1927).
Lyons, Martyn, France under the Directory (Cambridge etc. 1975).
Manin, Bernard, ‘Checks, balances and boundaries. The separation of powers in the constitutional
debate of 1787’, in: Biancamaria Fontana ed., The invention of the modern republic (Cambridge 1994) 2762.
Manin, Bernard, The principles of representative government (Cambridge etc. 1997; 1ste ed. 1995).
Manow, Philip, Im Schatten des Königs. Die politische Anatomie demokratischer Repräsentation (Frankfurt am
Main 2008).
Margerison, Kenneth, Pamphlets and public opinion. The campaign for a union of order in the early French
Revolution (West Lafayette 1998).
Marongiu, A., Medieval parliaments. A comparative study (Londen 1968).
Maslan, Susan, Revolutionary acts. Theater, democracy and tbe French Revolution (Baltimore 2005).
McNamara, Peter, ‘Alexander Hamilton, the love of fame and modern democratic statesmanship’, in:
idem ed., The noblest minds. Fame, honor and the American founding (Lanham etc. 1999) 141-162.
Maddicott, J.R., The origins of the English Parliament, 924-1327 (Oxford 2010).
Mecking, G.J., ‘Mr. Gerhard Dumbar, een verlicht historicus?’, OHB 100 (1985) 167-93.
Megill, Allan, ‘Recounting the past. Description, explanation, and narrative in historiography’, American
History Review 94.3 (1989) 627-653.
Mendels, I., Herman Willem Daendels, vóór zijne benoeming tot gouverneur-generaal van Oost-Indië (1762-1807)
(Den Haag 1890).
Mergel, Thomas, Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik. Politische Kommunikation, symbolische
Politik und Öffentlichkeit im Reichstag (Düsseldorf 2002).
Mergel, Thomas, ‘Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Politik’, Geschichte und Gesellschaft 28.4
(2002) 574-606.
Meulen, Wouter Wisso van der, Coert Lambertus van Beyma. Een bijdrage tot de kennis van Frieslands
geschiedenis tijdens de patriottentijd (Leeuwarden 1894).
Meynier, Albert, Les coups d’état du directoire (3 delen, Parijs 1927-28).
Mijnhardt, W.W., ‘“1800” ter discussie. Een repliek’, BMGN 117.4 (2002) 507-18.
Mirkine-Guetzévitsch, B., ‘Le gouvernement parlementaire sous la Convention’, Cahiers de la Révolution
française 6 (1937) 47-91.
Mitchell, C.J., The French legislative assembly of 1791 (Leiden etc. 1988).

467

Moerman, J.J., Op en om het historisch Binnenhof (Den Haag etc. 1940).
Molhuysen, P.C. e.a. ed., Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 delen, Leiden 1911-37).
Mommers, A.R.M., Brabant van Generaliteitsland tot gewest. Bestuursinrichting en gezagsuitoefening in en over
de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs-Brabant, 14 september 1629 – 1 maart 1796 (2 delen,
Utrecht etc. 1953).
Monnier, Raymonde, L’espace public démocratique. Essai sur l’opinion à Paris de la Révolution au Directoire
(Parijs 1994).
Moorman van Kappen, O., ‘De betekenis van de Staatsregeling-1798 toen en nu. Inleiding in het
colloquiumthema’, in: idem en E.C. Coppens ed., De staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798.
Opstellen opgedragen aan de nagedachtenis van dr. mr. L. de Gou. Tevens acta van het rechtshistorisch colloquium
over de betekenis van deze staatsregeling voor de rechtsontwikkeling in Nederland (Nijmegen 2001) 1-8.
Morabito, Marcel, ‘Les nouveautés constitutionnelles de l’an III’, in: idem en Roger Dupuy ed., 1795.
Pour une République sans Révolution (Rennes 1996) 167-77.
Myers, A.R., Parliaments and estates in Europe to 1789 (Londen 1975).
Namier, Lewis, England in the age of the American Revolution (Londen 1961; 1ste ed. 1930).
Namier, Lewis, The structure of politics at the accession of George III (herziene edtitie, Londen 1957; 1ste ed.
1929).
Neu, Tim, Michael Sikora en Thomas Weller ed., Zelebrieren und verhandeln. Zur praxis ständischer
Institutionen im Frühneuzeitlichen Europa (Münster 2009).
Nierop, Henk van, ‘Popular participation in politics in the Dutch Republic’, in: Peter Blickle ed.,
Resistance, representation and community (Oxford 1997) 272-90.
Nijenhuis, Ida e.a., ‘Representation and governance in the Netherlands, 1250-1983. Materials for a
comprehensive history of politics’, PER 29.1 (2009) 3-15.
Noordeloos, P., De restitutie der kerken in den Franschen tijd (Nijmegen etc. 1937).
Oddens, Joris, ‘De burger bedankt. Lastposten in de Nationale Vergadering (1796-1797)’, DAE, te
verschijnen.
Oddens, Joris, ‘Death of a chairman. Pieter Paulus and the forgotten founding fathers of the Batavian
Republic’, Selected Papers of the Consortium on the Revolutionary Era, te verschijnen.
Oddens, Joris, ‘Making the most of national time. Accountability, transparency and term limits in the
first Dutch parliament (1796-1797), in: idem, Mart Rutjes and Erik Jacobs ed., The political culture of the
Sister Republics, te verschijnen.
Oddens, Joris, ‘Menistenstreken in het strijdperk. Het eerste parlement van Nederland en de mythe van
de Moderate middenpartij, Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks, 35/36 (2009-10) 337-62.
Oddens, Joris, ‘No extended sphere. The Batavian understanding of the American Constitution and the
problem of faction’, Early American Studies 10.2 (2012) 382-414.

468

Oddens, Joris en Jouke Turpijn, ‘Waarheid en gezond verstand in het Nederlandse parlement rondom
1798 en 1848’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 12 (2010) Waarheidsvinding en waarheidsbeleving, 23-35.
Olsen, Mark, ‘A failure of enlightened politics in the French Revolution. The Société de 1789’, French
History 6.3 (1992) 303-34.
Otten, Jolande en Henk Reitsma, ‘De omwenteling te Amsterdam en de leesgezelschappen ’t
Schootsvel’, Amstelodamum 82.1 (1995) 10-20.
Overdijk, D.A.J., ‘Regeling en praktijk van het algemeen kiesrecht in Nederland in de jaren 1795-1798’,
in: O. Moorman van Kappen en E.C. Coppens ed., De Bataafse omwenteling en het recht. Acta van het
rechtshistorische colloquium over de betekenis van de Bataafse Revolutie (1795) voor de rechtsontwikkeling in
Nederland (Utrecht-Nijmegen, 29 en 30 mei 1995) (Nijmegen 1997) 55-77.
Overmeer, W.P.J., De omwenteling in 1795 te Haarlem en omstreken (Haarlem 1904).
Ozouf, Mona, La fête révolutionnaire, 1789-1799 ([Parijs] [1976]).
Ozouf, Mona, Les décrets des deux-tiers ou les leçons de l’histoire’, in: Roger Dupuy en Marcel
Morabito ed., 1795. Pour une République sans Révolution (Rennes 1996) 193-211.
Palmer, R.R., ‘La “Révolution atlantique”. Vingt ans après’, in: Eberhard Schmitt en Rolf Reichardt ed.,
Die Franzözische Revolution. Zufälliges oder notwendiges Ereignis? (München etc. 1983) 87-104.
Palmer, R.R., ‘Much in little. The Dutch Revolution of 1795’, Journal of Modern History 26.1 (1954) 1535.
Palmer, R.R., The age of the democratic revolution. A political history of Europe and America, 1760-1800 (2
delen, Princeton 1959-64).
Palmer, R.R., Twelve who ruled. The year of the terror in the French Revolution (Princeton 1969; 1ste ed.
1941).
Pasquino, Pasquale, Sieyes et l’invention de la constitution en France (Parijs 1998).
Patrick, Alison, The men of the first republic. Political alignments in the National Convention of 1792
(Baltimore etc. 1972).
Peil, Dietmar, Untersuchungen zur Staats- und Herrschaftsmetaphorik in literarischen Zeugnissen von der Antike
bis zur Gegenwart (München 1983).
Pijman, G.J., Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen in de Republiek der Verenigde Nederlanden
(Utrecht 1826).
Pitkin, Hanna Fenichel, The concept of representation (Berkeley etc. 1967).
Pocock, J.G.A., The Machiavellian moment. Florentine political thought and the Atlantic republican tradition
(Princeton [1975]).
Pocock, J.G.A., Virtue, commerce and history. Essays on political thought and history, chiefly in the eighteenth
century (Cambridge etc. 1985).

469

Pocock, J.G.A., ‘The varieties of Whiggism from exclusion to reform. A history of ideology and
discourse’, in idem, Virtue, commerce and history. Essays on political thought and history, chiefly in the eighteenth
century (Cambridge etc. 1985) 215-310.
Poel, J. van der, De geschiedenis van het Nederlands fiscaal zegel, 1624-1954 (Deventer [1954]).
Poel, J. van der, Ter ere van mr. Jean Henri Appelius, 1767-1828 (Deventer etc. [1954].
Poel, J. van der, ‘Leven en bedrijf van Pieter Vreede’, Verslag van de Algemeene Vergadering der leden van het
Historisch Genootschap 30 (1952) 30-41.
Poelgeest, L. van, ‘Mr. Bavius Voorda (1729-1799). Een rechtlijnig Fries jurist aan de Leidse Academie,
Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken 79 (1987) 96-123.
Poell, Thomas, The democratic paradox. Dutch revolutionary struggles over democratisation and centralisation
(1780-1813) (z.p. 2007).
Poortinga, Eke, ‘Fédéralisme et centralisation autour des révolutions batave et française’, in: Annie
Jourdan en Joep Leerssen ed., Remous révolutionnaires. République batave, armée française (Amsterdam
1996) 34-48.
Popkin, Jeremy D., ‘Dutch patriots, french journalists, and declarations of rights. The Leidse Ontwerp of
1785 and its diffusion in France’, Historical Journal 38.3 (1995) 553-65.
Popkin, Jeremy D., Revolutionary News. The Press in France, 1789-1799 (Durham etc. 1990).
Postma, Jan, ‘Alexander Gogel. Bouwer van de eenheidsstaat’, Pro Memorie 12.1 (2010) 56-86.
Postma, Jan, ‘Isaac Jan Alexander Gogel (1765-1821). De spin in het web. Gedreven en veelzijdig
politicus, unitaristisch ideoloog en fiscaal-financieel expert’, De Nederlandsche Leeuw 123.6 (2006) 297306.
Pot, C.W. van der, ‘De twee Dumbar's (1680-1744, 1743-1802)’, in: Overijsselse portretten. Jubileumbundel,
uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van
Overijsselsch Regt en Geschiedenis (Zwolle 1958) 123-42.
Pot, C.W. van der e.a., Handboek van het Nederlandse staatsrecht (herziene editie, Deventer 2001; 1ste ed.
1940).
Prak, Maarten, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. Sociale verandering in het Revolutietijdvak, ’s
Hertogenbosch 1770-1820 (Nijmegen 1999).
Raalte, E. van, Het Nederlandse parlement (Den Haag 1958).
Rahe, Paul A., Republics ancient and modern. Classical republicanism and the American Revolution (Chapel
Hill etc. 1992).
Rakove, Jack N., James Madison and the creation of the American Republic, Oscar Handlin ed. ([New York]
1990).

470

Rakove, Jack N., Original meanings. Politics and ideas in the making of the Constitution (New York 1997; 1ste
ed. 1996).
Ramaer, P.A., De verhouding der volksvertegenwoordigers tot hunne committenten in de constitutionele monarchie
(Leiden 1868).
Reddy, William M., ‘Sentimentalism and its erasure. The role of emotions in the era of the French
Revolution’, Journal of Modern History 72.1 (2000) 109-52.
Redlich, Joseph, Recht und Technik des englischen Parlamentarismus. Die Geschäftsordnung des House of
Commons in ihrer geschichtlichen Entwicklung und gegenwärtigen Gestalt (Leipzig 1905).
Reitsma, Henk, ‘“Altoos gedenkwaardig”. De herdenkingsliteratuur naar aanleiding van tweehonderd
jaar Nederlandse Revolutie’, Theoretische Geschiedenis 16 (1989) 255-75.
Reitsma, Henk, ‘Lesegesellschaften und bürgerliche Revolution in Amsterdam’, in: Otto Dann ed.,
Lesegesellschaften und bürgerliche Emanzipation. Ein europäischer Vergleich (München 1981) 159-80.
Rials, Stéphane ed., La déclaration des droits de l’homme et du citoyen (Parijs 1988).
Richard, Carl J., The founders and the classics. Greece, Rome and the American Enlightenment (Cambridge MA
1995; 1ste. ed. 1994).
Richter, Melvin, The history of political and social concepts. A critical introduction (New York etc. 1995).
Riemsdijk, Th. Van, De griffie van hare hoog mogenden. Bijdrage tot de kennis van het archief van de StatenGeneraal der Vereenigde Nederlanden (Den Haag 1885).
Righart, Hans, ‘Politieke geschiedenis en politieke cultuur’, in idem ed., De zachte kant van de politiek.
Opstellen over politieke cultuur (Den Haag 1990) 11-26.
Rijn, Jaap van, De eeuw van het debat. De ontwikkeling van het publieke debat in Nederland en Engeland, 18001920 (Amsterdam 2010).
Rijndorp, J.L., ‘Gerrit Willem van Marle’, in: Overijsselse portretten. Jubileumbundel, uitgegeven ter gelegenheid
van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en
Geschiedenis (Zwolle 1958) 195-231.
Riker, W.H., ‘Dutch and American federalism’, Journal of the History of Ideas 18.1 (1957) 495-518.
Ripert, Henry, La présidence des assemblées politiques (Parijs 1908).
Rivière, Onno la en Eléa de la Porte, ‘Voor het voetlicht. De rijke achttiende eeuw’, Skript 32.4
(2010/2011) 242-52.
Robbins, Caroline, ‘Discordant parties. A study of the acceptance of party by Englishmen’, Political
Science Quarterly 73.4 (1958) 505-29.
Robbins, Caroline, The eighteenth century Commonwealth men. Studies in the transmission, development, and
circumstance of English liberal thought from the restoration of Charles II until the war with the thirteen colonies
(Cambridge MA 1959).

471

Roelevink, J. ed., Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren, 1795-1813,
http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Repertorium.
Roelevink, J., ‘“’t Welck doende etcetera”. Lobby bij de Staten-Generaal in de vroege zeventiende eeuw’,
Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe 21 (1990) 153-68.
Roelevink, J., ‘Opklauteren naar het Binnenhof of rondbuitelen in de provincie. Loopbanen van
bestuurders, 1750-1850’, in: idem, Ida Nijenhuis en Ronald Sluijter ed., De leeuw met de zeven pijlen. Het
gewest in het landelijk bestuur (Den Haag 2010) 123-45.
Roels, Jean, Le concept de représentation politique au dix-huitième siècle français (Leuven etc. 1969).
Rogier, L.J., ‘Rutger Jan Schimmelpenninck, op 31 oktober 1761 te Deventer geboren’, Verslagen en
Mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 77 (1962) 149-202.
Roodhuyzen, Thea, In woelig vaarwater. Marineofficieren in de jaren 1779-1802 (Amsterdam 1998).
Roorda, D.J., Partij en factie (Groningen 1961).
Roorda, D.J., ‘Sir Lewis Namier. Een intrigerend en irriterend historicus’, in: idem, Rond prins en
patriciaat. Verspreide opstellen (Weesp 1984) 21-41.
Roorda, D.J., ‘Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid’, in: idem, Rond prins en patriciaat. Verspreide
opstellen (Weesp 1984) 42-52.
Rosanvallon, Pierre, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France (Parijs 1998).
Rosendaal, Joost, Bataven! Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk, 1787-1795 (Nijmegen 2003).
Rosendaal, Joost, De Nederlandse Revolutie. Vrijheid, volk en vaderland, 1783-1799 (Nijmegen 2005).
Rosendaal, Joost, ‘Den Haag: Binnenhof’, in: Maarten Prak ed., Plaatsen van herinnering. Nederland in de
zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 2006) 484-494.
Rosendaal, Joost, ‘Geloof en revolutie. De Nederlandse katholieken en oecumenisch christenradicalisme’, in: idem, Marit Monteiro en Gerard Rooijakkers ed., De dynamiek van religie en cultuur.
Geschiedenis van het Nederlands katholicisme (Kampen 1993) 261-82.
Rosendaal, Joost, ‘La génese de la Constitution de 1798, un produit français?’, in: Beatrix Jacobs,
Raymond Kubben en Randall Lesaffer ed., In the embrace of France. The law of nations and constitutional
law in the French satellite states of the revolutionary and Napoleonic age (1789-1815) (Baden-Baden 2008) 9-14.
Rosendaal, Joost, ‘La Révolution néerlandaise. De la “Révolution des patriotes” à la République batave,
1783-1799’, in: Raymonde Monnier ed., Révoltes et revolutions en Europe (Russie comprise) et aux Amériques
de 1773 à 1802 (Parijs 2004) 164—77.
Rosendaal, Joost, ‘Nawoord’, in: [David Hess], Hollandia regenerata, Joost Rosendaal ed. (Nijmegen 2007)
i-xvii.
Rosendaal, Joost ed., Staatsregeling voor het Bataafsche volk. De eerste grondwet van Nederland 1798
(Nijmegen 2005).

472

Rosendaal, Joost, ‘Vrijmetselarij en Revolutie’, in: idem en Anton van de Sande ed., ‘Een stille leerschool
van deugd en goede zeden’. Vrijmetselarij in Nederland in de 18e en 19e eeuw (Hilversum 1995) 63-84.
Rosenfeld, Sophia, A revolution in language. The problem of signs in late eighteenth-century France (Stanford
2001).
Roussellier, Nicolas, ‘The political transfer of English parliamentary rules in the French assemblies
(1789-1848)’, European Review of History 12.2 (2005) 239-248.
Rowen, H., ‘The Union of Utrecht and the Articles of Confederation, the Batavian Constitution and
the American Constitution. A double parallel’, in: Rudolf Vierhaus ed., Herrschaftsverträge,
Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze (Göttingen 1977) 281-93.
Rush, M., The role of the Member of Parliament since 1868. From gentlemen to players (Oxford 2001).
Rutherford, Emma, Silhouette. The art of the shadow (New York 2009).
Rutjes, Mart, Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgerschap en staat in Nederland, 1795-1801 (te
verschijnen dissertatie, Universiteit van Amsterdam 2012) 170-79.
Rutjes, Mart, ‘“Niet geheel applicabel op deze tijd”. De Klassieke Oudheid in het politieke discours van
de Bataafse Republiek, 1795-1801’, in: A.J.P. Raat, W.R.E. Velema en C. Baar-De Weerd ed., De
Oudheid in de Achttiende Eeuw = Classical Antiquity in the Eighteenth Century (Utrecht 2012) 75-86.
Sande, Anton van de, ‘Tussen argwaan en overtuiging. Het katholieke aandeel in de
patriottenbeweging’, in: Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B. Thissen ed., 1787. De
Nederlandse revolutie? (Amsterdam 1988) 112-21.
Sande, Anton van de, ‘“Une ambition nationale louable”. Les francs-maçons et la République batave’,
AHRF 73.4 (2001) 79-92.
Sande, Anton van de en Leo Wessels, ‘De Engelse, Amerikaanse, Franse en Nederlandse revolutie in
vergelijkend perspectief’, in: Willem Frijhoff en Leo Wessels ed., Veelvormige dynamiek. Europa in het
ancien régime, 1450-1800 (Amsterdam 2006) 299-339.
Santen, J.H. von, ‘Sinds wanneer zit men links en rechts in de Tweede Kamer? Een raadselachtig
probleem’, De Negentiende Eeuw 26.2 (2002) 122-42.
Sartori, Giovanni, Parties and party systems. A framework for analysis (Cambridge etc. 1976).
Sas, N.C.F. van, Bataafse Terreur. De betekenis van 1798 (Nijmegen 2011).
Sas, N.C.F. van, ‘Caesar, Brutus, Cincinnatus. Daendels als redder van Nederland, 1797-1799’, in:
idem, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004) 315328.
Sas, N.C.F. van, ‘De burger als eunuch’, BMGN 117.4 (2002) 495-506 (gewijzigde herdruk in De
metamorfose van Nederland, 385-98).
Sas, N.C.F. van, ‘De ideoloog. Willem Anthonie Ockerse als exempel’, in: idem, De metamorfose van
Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004) 303-14.

473

Sas, N.C.F. van, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam
2004).
Sas, N.C.F. van, ‘De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw’, BMGN 100.4 (1985) 636-46.
Sas, N.C.F. van, ‘De representatieve fictie. Politieke vertegenwoordiging tussen oude orde en
moderniteit’, BMGN 120.3 (2005) 397-407.
Sas, N.C.F. van, ‘De vaderlandse imperatief. Begripsverandering en politieke conjunctuur, 1763-1813’,
in: idem ed., Vaderland. Een geschiedenis van de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999) 275-308
(herdruk in De metamorfose van Nederland, 97-128).
Sas, N.C.F. van, ‘De verbeelding en de macht. IJsbrand van Hamelsveld in het studiehuis der
Restauratie’, in: De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam
2004) 255-63.
Sas, N.C.F. van, ‘Drukpers, politisering en openbaarheid van bestuur in de patriottentijd. Enkele
kanttekeningen’, in: Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B. Thissen ed., 1787. De
Nederlandse revolutie? (Amsterdam 1988) 174-84.
Sas, N.C.F. van, ‘Johan Derk van der Capellen. The death and resurrection of a hero’, in: Arthur
Weststeijn ed., A marble revolutionary. The Dutch patriot Joan Derk van der Capellen and his monument (Rome
2011) 11-37.
Sas, N.C.F. van, ‘Mensenrechten in 1795’, Kleio 37.9/10 (1996) 10-14.
Sas, N.C.F. van, ‘Opiniepers en politieke cultuur’, in: idem, F. Grijzenhout en W.W. Mijnhardt ed.,
Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de patriotten (Amsterdam 1987) 97-130 en 194 (herdruk in De
metamorfose van Nederland, 195-221).
Sas, N.C.F. van, ‘Politiek als leerproces. Het patriottisme in Utrecht, 1783-1787’, Jaarboek Oud-Utrecht 18
(1987) O vrijheid! Onwaardeerlijk pand! Aspecten van de patriottenbeweging in stad en gewest Utrecht, 9-42
(herdruk in De metamorfose van Nederland, 223-53).
Sas, N.C.F. van, ‘Politiek als passie’, in: Marita Mathijsen ed., Hartstocht in contrapunt (Amsterdam 2002)
52-63.
Sas, N.C.F. van, ‘Rutger Jan Schimmelpenninck. Van parlementariër tot president’, in: idem,
Metamorfose, 293-302.
Sas, N.C.F. van, ‘Scenario’s voor een onvoltooide revolutie’, in: idem, De metamorfose van Nederland. Van
oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004) 277-91 (herdruk in De metamorfose van
Nederland, 277-91).
Sas, N.C.F. van, ‘Simon Schama. Exponent van een nieuwe orthodoxie?, Kleio 19 (1978) 276-283.
Sas, N.C.F. van, ‘The Netherlands, 1750-1813’, in: Hannah Barker en Simon Burrows ed., Press, politics
and the public sphere in Europe and North America, 1760-1820 (Cambridge etc. 2002) 48-68.
Sas, N.C.F. van, ‘The patriot revolution. New perspectives’, in: Margaret C. Jacob en Wijnand W.
Mijnhardt ed., The Dutch Republic in the eighteenth century. Decline, Enlightenment and revolution (Ithaca etc.
1992) 91-119.

474

Sas, N.C.F. van, titelloze recensie van Willem Hendrik Teding van Berkhout, Dagboek van een patriot.
Journaal van Willem Hendrik Teding van Berkhout, L. de Gou ed. (Den Haag 1982), BMGN 100.1 (1985)
157-58.
Sas, N.C.F. van, ‘Tweedragt overal. Het patriottisme en de uitvinding van de moderne politiek’, in: H.
Bots en W.W. Mijnhardt ed., De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het patriottisme
(Amsterdam 1988) 18-31 (gewijzigde herdruk in De metamorfose van Nederland, 175-94).
Sas, N.C.F. van, ‘Zeeland in de Bataafs-Franse tijd’, in: idem, De metamorfose van Nederland. Van oude orde
naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004) 347-58.
Sas, N.C.F. van en H. te Velde ed., De eeuw van de grondwet. Grondwet en politiek in Nederland, 1798-1917
(Deventer 1998).
Schama, Simon, Patriots and liberators. Revolution in the Netherlands, 1780-1813 (New York etc. 1977).
Schama, Simon, Patriotten en bevrijders. Revolutie in de Noordelijke Nederlanden, 1780-1813, Ger Groot vert.
(Amsterdam 1989).
Scheltema, P., Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver mr. Jacobus Scheltema
(Amsterdam 1849).
Schmitt, Eberhard, Repräsentation und Revolution. Eine Untersuchung zur Genesis der kontinentalen Theorie
und Praxis parlementarischer Repräsentation aus der Herrschaftspraxis des Ancien régime in Frankreich (17601789) (München 1969).
Schöffer, I., ‘Een kortstondig hoogleraarschap. Johan Valckenaer in Leiden, 1795-1796’, in: idem, S.
Groenveld en M.E.H.N. Mout ed., Bestuurders en geleerden. Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse
geschiedenis van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan prof. dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid
als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden (Amsterdam etc. 1985) 193-208.
Schöffer, I., ‘Naar consolidatie en behoud onder Hollands leiding (1593-1717)’, in: S.J. Fockema
Andreae en H. Hardenberg ed., 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden (Assen 1964) 64-98.
Schöffer, I., ‘The Batavian myth during the sixteenth and seventeenth centuries’, in: J.S. Bromley en
E.H. Kossmann ed., Some political mythologies. Papers delivered to the fifth Anglo-Dutch historical conference
(Den Haag 1975) 78-101.
Schulte Nordholt, J.W., ‘Het tertium comparationis. De Nederlandse Revolutie tussen de Amerikaanse
en de Franse in’, in: S.W. Couwenberg ed., Opstand der burgers. De Franse Revolutie na 200 jaar (Kampen
1988) 53-66.
Schulte Nordholt, J.W., The Dutch Republic and American Independence (Chapel Hill etc. 1982).
Schulte Nordholt, J.W., ‘The Example of the Dutch Republic for American Federalism’, BMGN 94.3
(1979) 437-49.
Schulte Nordholt, J.W., ‘The paradox of an example. Contemporary European perceptions of the
American Constitution’, in: Steve Ickringill ed., The Early American Republic. The making of a nation. The
making of a culture. (Amsterdam 1988) 151-67.

475

Schutte, G.J., De Nederlandse patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 17701800 (Groningen 1974).
Schutte, G.J., ‘Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden. Over calvinisme en revolutie in de achtttiende
eeuw’, in: idem, Het calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid. (Hilversum 2000) 77-104.
Schutte, G.J., ‘Van grondslag tot breidel der vrijheid. Opvattingen over de Unie van Utrecht in het
laatste kwart van de achttiende eeuw’, in: S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg ed., De Unie van
Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte (Den Haag 1979) 199-225.
Schutte, G.J., ‘Van vergruizing naar eerherstel. Het beeld van de patriotten in de negentiende en
twintigste eeuw’, in: F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas ed., Voor vaderland en vrijheid.
De revolutie van de patriotten (Amsterdam 1987) 177-92 en 195-96.
Schutte, O. ed., Repertorium der buitenlandse vertegenwoordigers, residerende in Nederland, 1584-1810 (Den
Haag 1983).
Schutte, O. ed., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland, 1584-1810 (Den
Haag 1976).
Sciout, Ludovic, ‘La République française et la République batave (1795-1799)’, Revue des Questions
Historiques 47 (1890) 537-81.
Scott, H.M., ‘Sir Joseph Yorke, Dutch politics and the origins of the fourth Anglo-Dutch war’, Historical
Journal 31.3 (1988) 571-89.
Sewell Jr., William H., A rhetoric of bourgeois revolution. The Abbé Sieyes and What is the third estate
(Durham etc. 1994).
Shapiro, Barry M., ‘Self-sacrifice, self-interest, or self-defense? The Constituent Assembly and the “Selfdenying ordinance” of May 1791’, FHS 25.4 (2002) 625-56.
Shapiro, Barry M., Traumatic politics. The deputies and the king in the Early French Revolution (University
Park 2009).
Shaw, Matthew, Time and the French Revolution. The republican calendar, 1789-Year XIV (Londen 2011).
Siegrist, Christoph, ‘“Letters of the divine alphabet”. Lavater’s concept of physiognomy’, in: Ellis
Shookman ed., The faces of physiognomy. Interdisciplinary approaches to Johann Caspar Lavater (Columbia
1993) 25-37.
Silbey, Joel H. ed., The Congress of the United States, 1789-1989 (10 delen, Brooklyn 1991).
Sillem, J.A., De politieke en staathuishoudkundige werkzaamheid van Isaac Jan Alexander Gogel (Amsterdam
1864).
Sillem, J.A., Het leven van mr. Johan Valckenaer (1759-1821) (2 delen, Amsterdam 1883; 1ste ed. 1876).
Singeling, C.B.F., Gezellige schrijvers. Aspecten van letterkundige genootschappelijkheid in Nederland, 1750-1800
(Amsterdam etc. 1991).
Skinner, Quentin, Foundations of modern political thought (Cambridge etc. 1978).

476

Sluis, J. van, ‘predikanten en patriotten’, in: W. Bergsma e.a. ed., For uwz lân, wyv en bern. De patriottentijd
in Friesland (Leeuwarden 1987) 85-98.
Smit, C., Diplomatieke geschiedenis van Nederland inzonderheid sedert de vestiging van het koninkrijk (Den Haag
1950).
Smit, J.G., ‘Pieter Pijpers (1748-1805). Literator en patriot’, in: Het Eemland. Levensbeschrijvingen van
bekende en onbekende mensen uit het Eemland (Utrecht 1998) 152-58.
Smitskamp, H., ‘Simon Stijl als verlicht geschiedschrijver’, Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 6
(1951-52) 199-217.
Smitskamp, H., ‘Van lotwissel en menigerlei geval (1555-1593)’, in: S.J. Fockema Andreae en H.
Hardenberg ed., 500 jaren Staten-Generaal in de Nederlanden (Assen 1964) 28-63.
Sonenscher, Michael, Before the deluge. Public debt, inequality, and the intellectual origins of the French
Revolution (Princeton 2007).
Spang, Rebecca L., ‘Paradigms and paranoia. How modern is the French Revolution?’, American
Historical Review 108.1 (2003) 119-47.
Spanninga, H., ‘Beginsel en belang bij C.L. van Beyma’, in: W. Bergsma e.a. ed., For uwz lân, wyv en bern.
De patriottentijd in Friesland (Leeuwarden 1987) 17-42.
Spek, Christiaan, ‘De staat van de kerk. Predikantstraktementen en de scheiding van kerk en staat in de
Bataafse Republiek’, Aanzet 22.1 (2001) 19-30.
Spencer, Mark G., ‘Hume and Madison on Faction’, William and Mary Quarterly 59.4 (2002) 869-96.
Spoelman, J., ‘Van landschap tot gewest (Drenthe in de patriottentijd)’, Nieuwe Drentse Volksalamanak 84
(1967) 1-57.
Staring, A., ‘De silhouette in Nederland’, in idem, Kunsthistorische verkenningen (Den Haag 1948) 120-31.
Steijns, G.J.W., ‘Pieter Vreede (1750-1837)’, in: Pieter Vreede, Mijn levensloop, M.W. van Boven e.a. ed.
(Hilversum 1994) 7-24.
Stollberg-Rillinger, Barbara ed., Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? (Berlijn 2005).
Storing, Herbert J., What the Anti-Federalists were for. The political thought of the opponents of the Constitution
(Chicago etc. 1981).
Stouten, Johanna, Willem Anthonie Ockerse (1760-1826). Leven en werk (Amsterdam etc. 1982).
Stourzh, Gerald, Alexander Hamilton and the idea of republican government (Stanford 1970).
Stourzh, Gerald, ‘Constitution. Changing meanings of the term from the early seventeenth to the late
eighteenth century’, in: Terence Ball en J.G.A. Pocock ed., Conceptual change and the constitution
(Lawrence 1988) 35-54.
Suratteau, J., ‘Les élections de l’an IV’, AHRF 23 (1951) 374-92.

477

Suratteau, J., ‘Les élections de l’an V aux Conseils du Directoire’, AHRF 30 (1958) 21-63.
Suringar, P.H., Biografische aanteekeningen betreffende mr. Pieter Paulus (Leiden 1879).
Tackett, Timothy, Becoming a revolutionary. The deputies of the French National Assembly and the emergence of
a revolutionary culture (1789-1790) (Princeton 1996).
Tackett, Timothy, ‘Conspiracy obsession in a time of revolution. French elites and the origins of the
Terror, 1789-1792’, American Historical Review 105.3 (2000) 691-713.
Tackett, Timothy, When the king took flight (Cambridge MA etc. 2003).
Talsma, J., Het recht van petitie, verzoekschriften aan de Tweede Kamer en het ombudsmanvraagstuk. Nederland,
1795-1983 (Gouda 1989).
Tang, G.F.M. van der, Grondwetsbegrip en grondwetsidee (Arnhem 1998).
Tanja, Erie, Goede politiek. De parlementaire cultuur van de Tweede Kamer, 1866-1940 (Amsterdam 2010).
Tanja, Erie, ‘Good politics. Views of Dutch MP’s on parliament and parliamentary culture, 1866-1940’,
PER 28.1 (2008) 121-35.
Tasseron, Leo, Twaalf eeuwen Binnenhof (Den Haag 1956).
Te Brake, Wayne Ph., ‘How much in how little? Dutch Revolution in comparative perspective’,
Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis 16.4 (1990) 349-63.
Te Brake, Wayne Ph., ‘Staking a new claim to an old revolution. A review article’, TvG 104.1 (1991) 1523.
Theeuwen, PJ.H.M., Pieter ’t Hoen en de Post van den Neder-Rhijn (Hilversum 2002).
Thiele, Ulrich, Volkssouveränität und Freiheitsrechte. Emmanuel Joseph Sieyes’ Staatsverständnis (Baden-Baden
2009).
Thomas, D.O., ‘Introduction’, in: Richard Price, Political writings, D.O. Thomas ed. (Cambridge 1991)
vii-xxii.
Thomas, D.O., The honest mind. The thought and work of Richard Price (Oxford 1977).
Thomassen, Theo, Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven, 1576-1795 (Amsterdam
2009).
Thomson, C. Bradley, ‘John Adams and the quest for fame’, in: Peter McNamara ed., The noblest minds.
Fame, honor and the American founding (Lanham etc. 1999) 73-96.
Troper, Michel, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionelle française (Parijs 1980).
Turpijn, Jouke, Mannen van gezag. De uitvinding van de Tweede Kamer, 1848-1888 (Amsterdam 2008).

478

Tydeman, H.W., Drie voorlezingen over de voormalige staatspartijen in de Nederlandsche republiek (Leiden
1849).
Urbinati, Nadia, Representative democracy. Principles and genealogy (Chicago etc. 2008; 1ste ed. 2006).
Vaghi, Massimiliano, ‘Angelo Matteo Galdi e il dibattito sulle costituzioni dell’anno III. Il caso delle
Réflexions sur les revolutions dans la République batave’, Nuova rivista storica 92 (2008) 455-480.
Van Kley, Dale ed., The French idea of freedom. The old regime and the Declaration of Rights of 1789 (Stanford
1994).
Veen, Theo, ‘Het volk, de leden van de maatschappij en de ingezetenen van de Republiek.
Opmerkingen over het democratisch gehalte van de Bataafse Staatsregeling van 1798’, in: O. Moorman
van Kappen en E.C. Coppens ed., De staatsregeling voor het Bataafsche volk van 1798. Opstellen opgedragen
aan de nagedachtenis van dr. mr. L. de Gou. Tevens acta van het rechtshistorisch colloquium over de betekenis van
deze staatsregeling voor de rechtsontwikkeling in Nederland (Nijmegen 2001) 9-33.
Velde, Henk te, Agreement to disagree. Geschiedenis van het parlementaire debat (Leiden 2011).
Velde, Henk te, ‘Constitutionele politiek. De parlementair-politieke praktijk en de grondwet van 1848,
in: N.C.F. van Sas en H. Te Velde ed., De eeuw van de grondwet. Grondwet en politiek in Nederland, 17981917 (Deventer 1998) 141-87.
Velde, Henk te, ‘Het feest van de democratie in Nederland. De traditie van parlementaire
vertegenwoordiging’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 10 (2008) Het feest van de democratie. Rituelen,
symbolen en tradities, 11-25.
Velde, Henk te, Het theater van de politiek (Amsterdam 2003).
Velde, Henk te, ‘Le parlement néerlandais’, Parlement[s] 1.3 (2005) 6-17.
Velde, Henk te, ‘Parlementen in de Nederlanden’, BMGN 120.3 (2005) 333-37.
Velde, Henk te, ‘Political transfer. An introduction’, European Review of History 12.2 (2005) 205-21.
Velde, Henk te, ‘Politieke cultuur en politieke geschiedenis’, Groniek 30 (1997) 390-401.
Velde, Henk te, ‘Politieke cultuur, verenigingen en sociabiliteit’, De Negentiende Eeuw 28.3 (2004) 193205.
Velde, Henk te, ‘Spelers en spelbrekers. De beschaving van de Tweede Kamer’, De Negentiende Eeuw 30.1
(2006) 35-47.
Velde, Henk te, ‘Van grondwet tot grondwet. Oefenen met parlement, partij en schaalvergroting, 18481917, in: R. Aerts, H. de Liagre Böhl en P. de Rooy ed., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis
van Nederland, 1780-1990 (Nijmegen 1999) 99-175.
Velde, Henk te, Van regentenmentaliteit tot populisme. Politieke tradities in Nederland (Amsterdam 2010).
Velde, Henk te en Diederik Smit, ‘De huiskamer van de macht. De premiers over hun werkplek en
werkomgeving’, in: idem ed., Van Torentje tot Trêveszaal. De geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof
(Den Haag 2011) 349-84.

479

Velema, Wyger R.E., ‘Anti-monarchism in early modern Dutch political thought’, in: idem, Republicans.
Essays on eighteenth-century Dutch political thought (Leiden etc. 2007) 31-51.
Velema, Wyger R.E., ‘1800. Blauwdrukken voor een samenleving’, Historisch Nieuwsblad 2.6 (2001) 5455.
Velema, Wyger R.E., ‘Burgers representanten! Het debat over politieke vertegenwoordiging in de late
achttiende eeuw’, ongepubliceerde congresbijdrage, Universiteit van Amsterdam, 2004.
Velema, Wyger R.E., ‘Contemporaine reacties op het patriotse politieke vocabulaire’, in: H. Bots en
W.W. Mijnhardt ed., De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het patriottisme (Amsterdam 1988)
32-48.
Velema, Wyger R.E., ‘Conversations with the Classics. Ancient political virtue and two modern
revolutions’, Early American Studies 10.2 (2012) 415-38.
Velema, Wyger R.E., ‘De Oudheid in de Achttiende Eeuw’, in: idem, A.J.P. Raat en C. Baar-De Weerd
ed., De Oudheid in de Achttiende Eeuw = Classical Antiquity in the Eighteenth Century (Utrecht 2012) 17-29.
Velema, Wyger R.E., ‘De politieke gezichten van Cicero. De reputatie van een “wysgerig staatsman” in
verlichting en revolutie’, in: idem, A.J.P. Raat en C. Baar-De Weerd ed., De Oudheid in de Achttiende
Eeuw = Classical Antiquity in the Eighteenth Century (Utrecht 2012) 87-97.
Velema, Wyger R.E., ‘The Dutch, the French and Napoleon. Historiographical reflections on a troubled
relationship’, in: Antonino di Francesco ed., Da brumaio ai cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico
nell'Europa di Bonaparte (Milaan 2007) 39-51.
Velema, Wyger R.E., ‘Generous republican sentiments. The political thought of Joan Derk van der
Capellen tot den Pol’, in: Arthur Weststeijn ed., A marble revolutionary. The Dutch patriot Joan Derk van der
Capellen and his monument (Rome 2011).
Velema, Wyger R.E., ‘Jonathan Israel and Dutch patriotism’, DAE 41.2 (2009) 150-58.
Velema, Wyger R.E., Omstreden Oudheid. De achttiende eeuw en de klassieke politiek (Amsterdam 2010).
Velema, Wyger R.E., ‘Politiek als panacee. 1795 in historisch perspectief’, Amstelodamum 82.1 (1995) 39.
Velema, Wyger R.E., ‘Post-revisionistische perspectieven. De Franse revolutie als transformatie van de
politieke cultuur?’, Theoretische Geschiedenis 16.1 (1989) 75-96.
Velema, Wyger R.E., ‘Republic and democracy in Dutch late eighteenth-century revolutionary
discourse’, in: Joris Oddens, Mart Rutjes en Erik Jacobs ed., The political culture of the Sister Republics, te
verschijnen.
Velema, Wyger R.E., ‘Republican readings of Montesquieu. The Esprit des lois in the Dutch Republic’,
in: idem, Republicans. Essays on eighteenth-century Dutch political thought (Leiden etc. 2007) 93-114.
Velema, Wyger R.E., Republicans. Essays on eighteenth-century Dutch political thought (Leiden etc. 2007).

480

Velema, Wyger R.E., ‘Rethinking the Batavian Revolution’, in: Margriet Bruijn Lacy ed., Dutch Studies in
a globalized world (Münster 2009) 11-24.
Velema, Wyger R.E., ‘Revolution, counterrevolution and the stadholderate’, in: idem, Republicans. Essays
on eighteenth-century Dutch political thought (Leiden etc. 2007) 115-38.
Velema, Wyger R.E., ‘The childhood of philosophical republicanism. Dutch constitutionalism in
comparative perspective’, in: Catrien Santing ed., Mededelingen van het Nederlands Instituut in Rome 57
(1798) Atti del convegno internazionale Repubbliche Sorelle, 69-84.
Veltman-van den Bos, Ans J., Petronella Moens (1762-1843) (Nijmegen 2000).
Veltman-van den Bos, Ans J., ‘Petronella Moens en De vriendin van ’t vaderland. Een parlementair
journaliste avant la lettre’, in: Pieter van Wissing ed., Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en 1800
(Nijmegen 2008) 271-84 en 345-47.
Verhagen, D.R.C., L’influence de la Révolution française sur la première constitution hollandaise du 23 avril
1798 (Utrecht 1949).
Vile, J.C., Constitutionalism and the separation of powers (Oxford 1967).
Villard, Pierre, ‘L’influence de la Constitution de l’an III sur le projet de Constitution batave de Charles
Daunou’, in: O. Moorman van Kappen en E.C. Coppens ed., De Bataafse omwenteling en het recht. Acta
van het rechtshistorische colloquium over de betekenis van de Bataafse Revolutie (1795) voor de rechtsontwikkeling
in Nederland (Utrecht-Nijmegen, 29 en 30 mei 1995) (Nijmegen 1997) 23-34.
Vitringa, C.L., Staatkundige geschiedenis der Bataafsche Republiek (3 delen, 1858-64).
Vles, E.J., Alexander Gogel (1765-1821) (Amsterdam 2009).
Vles, E.J., Pieter Paulus (1753-1796). Patriot en staatsman (Amsterdam 2004).
Voerman, Gerrit, ‘Partijcultuur in Nederland. Naar nieuwe invalshoeken in de studie van de politieke
partij’, in: idem en Dirk Jan Wolffram ed., Kossmann Instituut. Benaderingen van de geschiedenis van politiek
(Groningen [2006]) 43-49.
Vree, Wilbert van, Nederland als vergaderland. Opkomst en verbreiding van een vergaderregime (Groningen
1994).
Vreede, G.W., Bijdragen tot de geschiedenis der omwenteling, van 1795 tot 1798 (2 delen, Amsterdam 184751).
Vreede, G.W., ‘De vrijwording van Noord-Brabant in 1795. Voorlezing’, Handelingen van het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant 23 (1859) 43-94.
Vreede, G.W., Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche diplomatie (3 delen, Utrecht 1856-61).
Vreede, G.W., Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche diplomatie = Geschiedenis der diplomatie van de
Bataafsche Republiek (3 delen, Utrecht 1863-65).
Vries, Marleen de, Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland, 1750-1800 (Nijmegen 2001).

481

Vries, Theun de, Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek (Den Haag 1965).
Vries, W. de, ‘Was de Brabantse Pieter Vreede nederduits-gereformeerd (hervormd)?’, Brabants Heem 21
(1969) 66-67.
Vrugt, M. van de, ‘Bavius Voorda (1729-1799)’, in: T.J. Veen en P.C. Kop ed., Zestig juristen. Bijdragen tot
een beeld van de geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap (Zwolle 1987) 171-75.
Vught Tijssen, Jan van, De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van
de zestiende eeuw (Assen 1941).
Vuyk, Simon, ‘De politicus en dichter dr. Gerhard David Jordens (1734-1803)’, Deventer Jaarboek (2007)
36-53.
Vuyk, Simon, ‘De Republikein van Jan Konijnenburg’, in: Pieter van Wissing ed., Stookschriften. Pers en
politiek tussen 1780 en 1800 (Nijmegen 2008) 217-30 en 338-39.
Vuyk, Simon, De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse
Republiek (1780-1800) (Amsterdam 1995).
Vuyk, Simon, ‘Dumbar gevangen! De internering van Gerhard Dumbar uit Deventer in 1798 op slot
Honselaarsdijk’, OHB 120 (2005) 129-59.
Vuyk, Simon, Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer, 1759-1821 (Zwolle 2005).
Vuyk, Simon, ‘“Wat is dit anders dan met onze eigen hand deze gruwelen te plegen?” Remonstrantse en
doopsgezinde protesten tegen slavenhandel en slavernij in het laatste decennium van de achttiende
eeuw’, Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks 32 (2006) 171-206.
Wall, Ernestine van der, ‘Geen natie van atheïsten. Pieter Paulus (1753-1796) over godsdienst en
mensenrechten’, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1997) 45-58.
Walsh, Correa Moylan, The political science of John Adams. A study in the theory of mixed government and the
bicameral system (New York etc. 1915).
Walther, C.L., ‘De Nederlandsche omwenteling van 1795-1798 (eene historische herinnering)’,
Vaderlandsche Letteroefeningen 109 (1869) 1-48.
Waresquiel, Emmanuel de, Talleyrand. Le prince immobile ([Parijs] 2003).
Weijters, C., ‘Was de “Brabantse” Pieter Vreede doops-gezind?’, Brabants Heem 21 (1969) 25-26 en 9899.
Welker, K.H.L. ed., Andreas Riem. Ein Europäer aus der Pfalz (Stuttgart 1999).
Wessels, L.H.M., ‘Over heden en verleden in het tweede tijdvak. Historie, verlichting en revolutie:
enkele impressies bij een beoordeling van de ideologische positie van Nederlandse patriotten’, in:
Th.S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal en P.G.B. Thissen ed., 1787. De Nederlandse revolutie?
(Amsterdam 1988) 218-45.
Wessels, L.H.M., ‘Over invloed en traditie. Een plaatsbepaling van Joan Derk van der Capellen’, in: E.A.
van Dijk ed., De wekker van de Nederlandse natie. Joan Derk van der Capellen, 1741-1784 (Zwolle 1984).

482

Weststrate, H.A., Gelderland in den patriottentijd (Arnhem 1903).
Wevers, A.L.A., ‘Benjamin Willem Blijdenstein (Jr.)’, in: J. Folkerts e.a. ed., Overijsselse Biografieën.
Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars (3 delen, Meppel etc. 1990-93) III, 9-12.
Wijnen, Marie-Anne van, ‘Eenheid naar buiten, federalisme naar binnen. Gerhard Dumbar (1743-1802),
pleitbezorger van de Amerikaanse constitutie’, OHB 104 (1989) 89-129.
Wijngaards, A.N.M. en N.C.H. Wijngaards, ‘Simon Stijl’, in: Simon Stijl, De torenbouw van het vlek
Brikkekiks in het landschap Batrachia, A.N.M. Wijngaards en N.C.H. Wijngaards ed. (Zutphen [1974]) 811.
Wit, C.H.E. de, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland, 1780-1848. Kritisch onderzoek van een
historisch beeld en herwaardering van een periode (Heerlen 1965).
Wit, C.H.E. de, Het ontstaan van het moderne Nederland, 1780-1848, en zijn geschiedschrijving (Oirsbeek
1978).
Wolf, Joke de, ‘Grondwet. Bindmiddel of splijtzwam?’, Spui 27.2 (2008) 4-5.
Wood, Gordon S., ‘Conspiracy and the paranoid style. Causality and deceit in the eighteenth century’,
William and Mary Quarterly 39.3 (1982) 401-41.
Wood, Gordon S., Representation in the American Revolution (Charlottesville [1969]).
Wood, Gordon S., Revolutionary characters. What made the founders different (New York 2006).
Wood, Gordon S., The Creation of the American Republic (New York etc. 1969).
Wootton, David, ‘Liberty, metaphor, and mechanism. “Checks and Balances” and the origins of
modern constitutionalism’, in: David Womersely ed., Liberty and American experience in the eighteenth
century (Indianapolis 2006) 209-74.
Woronoff, Dennis, The Thermidorean regime and the Directory, 1794-1799, Julian Jackson vert. (Londen
etc. 1984; 1ste ed. 1972).
Worst, I.J.H., ‘Staat, constitutie en politieke wil. Over F.W. Pestel en de variëteit van het achttiendeeeuwse orangisme’, BMGN 102.3 (1987) 498-515.
Wrigley, Richard, The politics of appearances. Representations of dress in revolutionary France (Oxford etc.
2002).
Zanten, Jeroen van, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke discussie en oppositievorming, 18131840 (Amsterdam 2004).
Zapperi, Roberto, ‘Introduction’, in: Emmanuel-Joseph Sieyes, Qu’est-ce que le tiers état, Roberto Zapperi
ed. (Genève 1970) 84-85.
Zappey, W.M., De economische en politieke werkzaamheid van Johannes Goldberg (Amsterdam 1967).

483

Zeijden, J.R. van der, ‘De eerste Drentse volksvertegenwoordigers van 1795’, in: P. Brood, P. Nieuwland
en L. Zoodsma ed., Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van Nederland in 1795 (Amsterdam
1993) 241-319.
Zeijl, A.M.M.M., Toegang tot het Dagverhaal van de Nationale Vergadering (Amsterdam 1979).
Zijlstra, S., ‘Patriotse professors. Opkomst en ûndergong fan it patriottisme oan de Fryske Heggeskoalle’,
in: W. Bergsma e.a. ed., For uwz lân, wyv en bern. De patriottentijd in Friesland (Leeuwarden 1987) 99-110.
Zwager, H.H., De motivering van het algemeen kiesrecht in Europa. Een historische studie (Groningen 1958).
Zwitzer, H.L., ‘De militaire dimensie van de patriottenbeweging’, in: F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt
en N.C.F. van Sas ed., Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de patriotten (Amsterdam 1987) 27-52 en
193.

484

SAMENVATTING
Tot op heden werd er nooit een monografie gewijd aan het eerste parlement dat Nederland ooit had.
Deze studie over de eerste Nationale Vergadering, de tweede Nationale Vergadering en de
Constituerende Vergadering moet hierin verandering brengen. De wetgevende lichamen die tussen 1
maart 1796 en 4 mei 1798 in Den Haag vergaderden, vat ik in dit boek onder de noemer Het eerste
parlement van Nederland. Het woord ‘parlement’ hanteer ik daarbij in zijn hedendaagse betekenis van een
openbare vertegenwoordigende vergadering die door verkiezingen tot stand is gekomen, en waar de
leden handelen zonder bindend mandaat.
Mijn uitgangspunt is geweest de geschiedenis van het eerste Nederlandse parlement, hoewel in
de eerste plaats bedoeld als een proeve van academische bekwaamheid, niet uitsluitend toegankelijk te
laten zijn voor de kleine groep specialisten die dit land rijk is. Door waar nodig aandacht te besteden aan
de soms tamelijk gecompliceerde politieke context heb ik ernaar gestreefd een studie te schrijven die
zonder al te veel voorkennis kan worden gelezen. Voorts heb ik gemeend de balans tussen brede
toegankelijkheid en wetenschappelijke relevantie te kunnen vinden in de combinatie van een politiekhistorisch en een politiek-cultureel perspectief.
Het resultaat is een studie waarin prosopografie, institutionele geschiedenis en constitutionele
geschiedenis niet ontbreken, maar waarin vooral ook aandacht uitgaat naar de dagelijkse parlementaire
praktijk, de parlementaire regels en conventies, de zelf- en vijandbeelden van de parlementsleden en de
manieren waarop zij dachten en spraken over concepten als partij en representatie. Het politieke
handelen van de eerste Nederlandse parlementariërs is, met andere woorden, geanalyseerd door te
kijken naar hun achtergronden, verwachtingen, vooroordelen, denkbeelden en opvattingen van politiek,
zonder daarbij de ogenblikkelijke revolutionaire omstandigheden te veronachtzamen.Ik heb gekozen
voor een chronologisch-thematische aanpak, waarbij ieder hoofdstuk een ander onderwerp heeft, maar
tegelijkertijd wordt vastgehouden aan een zekere chronologische opbouw. Elk van de thematische
hoofdstukken vervult zo een eigen functie binnen dit boek, dat als een afgesloten verhaal kan worden
gelezen. Daarnaast zoek ik met diverse thema’s nadrukkelijk aansluiting bij de bestaande literatuur,
waardoor vergelijking met parlementen over de grenzen en door de tijd heen mogelijk wordt.
In de eerste twee hoofdstukken ga ik in op de totstandkoming van de eerste Nationale
Vergadering en de revolutionaire tijdsomstandigheden waarbinnen dit gebeurde. Hoofdstuk drie bevat
een studie naar de achtergronden van de leden van de eerste Nationale Vergadering, die het bepalendst
zijn geweest bij de vorming van de parlementaire cultuur van de gehele onderzochte periode. Ten
grondslag aan dit hoofdstuk ligt de gedachte dat bij de keuze voor een parlementair-cultureel perspectief
ook de personen achter de volksvertegenwoordigers van belang zijn. De relatief korte tijdspanne van
twee jaar biedt hierbij een voordeel. In parlementair-culturele studies die een langere periode beslaan, is
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het om begrijpelijke redenen ondoenlijk de personen achter de individuele volksvertegenwoordigers tot
leven te wekken. Leden van het parlement figureren er als tamelijk eendimensionale karakters en dienen
vooral ter illustratie van de heersende parlementaire cultuur op een bepaald moment. In Pioniers in
schaduwbeeld heb ik getracht op dit punt enige diepte aan te brengen.
In hoofdstuk vier ga ik in op de werking van het Bataafse parlement. Door oog te hebben voor
de wijze waarop de vorming van de geschreven en ongeschreven regels van het parlementaire bedrijf zich
in de eerste Nationale Vergadering voltrok, zoek ik aansluiting bij een van de hoofdthema’s van de
parlementaire cultuurgeschiedenis. Aan de orde komen verder onder meer het personeel van het
parlement, de rol van parlementaire commissies, het verloop van de debatten en de stemprocedure.
Speciale aandacht gaat uit naar verschillen en overeenkomsten ten opzichte van de vergaderpraktijken
van de oude Republiek en de praktijk van het Franse revolutionaire parlement. Binnen dit boek vervult
dit hoofdstuk tegelijkertijd een dienende functie, omdat het de lezer in staat stelt de parlementaire
praktijk zoals die in de volgende hoofdstukken naar voren komt zonder verdere toelichting te begrijpen.
Een vergelijkbaar tweeledig doel dient ook hoofdstuk vijf. In de eerste plaats is dit hoofdstuk
bedoeld als een aanzet tot wat ik hoop dat zal uitgroeien tot een meer omvattende kijk op de
Nederlandse geschiedenis van de politieke partij. Het ontstaan van de moderne politieke partij wordt in
Nederland doorgaans verbonden met de formele oprichting van de Anti-Revolutionaire Partij in 1879,
of eventueel met de in 1868 opgerichte Algemeene Kiesvereeniging. Deze beide gebeurtenissen moeten
zonder twijfel worden beschouwd als belangrijke mijlpalen binnen de Nederlandse partijgeschiedenis,
maar zij vormen noch het begin van politieke theorievorming rond de ‘partij’ als fenomeen, noch dat
van partijvorming in de politieke praktijk. In hoofdstuk vijf pleit ik ervoor de laat achttiende-eeuwse
Nederlandse politiek voortaan niet langer te negeren in het onderzoek naar het ontstaan en de
ontwikkeling van politieke partijen. Ik laat vervolgens zien hoe de aanhangers van twee Bataafse partijen
zich onderling organiseerden, hoe ze beginselen deelden en welk partijbegrip ze daarbij zelf hanteerden.
Een belangrijk voordeel van deze benadering is dat zij ook scherper zicht biedt op de
volksvertegenwoordigers die juist principieel partijloos wensten te blijven. Waar deze groep in de
geschiedschrijving over de Bataafse tijd vrijwel geheel buiten beeld is gebleven, krijgen onafhankelijke
parlementsleden in mijn interpretatie een plaats binnen het parlementaire krachtenveld. De in
hoofdstuk vijf gegeven analyse vormt mede om deze reden een onmisbare schakel binnen deze studie.
In hoofdstuk zes verschuift de aandacht weer van de partij naar het parlement. Onder de leden
van de eerste Nationale Vergadering leefden verschillende opvattingen over de vorm, de functie en de
betekenis van het parlement. Deze kwamen aan de oppervlakte tijdens de constitutionele debatten die
zouden resulteren in het grondwetsontwerp dat in augustus 1797 ter goedkeuring aan de bevolking werd
voorgelegd. Aan de hand van het Dagverhaal en de door De Gou ontsloten notulen van de parlementaire
constitutiecommissie ga ik onder meer in op de vraag of de wetgevende macht de enige macht was die in
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een constitutionele orde het volk behoorde te vertegenwoordigen, en behandel ik het vraagstuk of het
parlement uit een of uit twee kamers moest bestaan.
Het Ontwerp van Constitutie vormde de inzet van een politieke strijd die in de Nederlandse
geschiedenis zijn weerga niet kende. In de eerste paragraaf van hoofdstuk zeven concentreer ik me op de
strijd zoals deze in het parlement werd uitgevochten; ook bespreek ik het aandeel dat de verschillende
parlementsleden hadden in de voor- en tegencampagne die buiten het parlement werd gevoerd. Het
politieke conflict staat ook centraal in het vervolg van dit hoofdstuk, waarin ik inga op de achtergronden
van de staatsgreep die in de tweede Nationale Vergadering door de Republikeinse partij werd beraamd.
Deze coup, die op 22 januari 1798 haar beslag kreeg, moest leiden tot een versteviging van de macht van
het parlement ten opzichte van de gewestelijke overheden. Zij was echter ook een poging uit het keurslijf
te breken van de reglementaire parlementaire politiek zoals die in 1796 vorm had gekregen. Het achtste
hoofdstuk is gewijd aan de positie die het parlement innam binnen het revolutionaire bestel dat met de
staatsgreep was ontstaan. In aansluiting op hoofdstuk zes behandel ik hier tevens de plaats van het
parlement binnen de eerste Nederlandse grondwet, die in deze revolutionaire fase gestalte kreeg.
In deze twee laatste hoofdstukken heb ik ervoor gekozen gedeeltelijk over te schakelen naar een
meer evenementiële vorm van geschiedschrijving. Ik heb hiermee in de praktijk willen laten zien hoe
aandacht voor de meer culturele aspecten van de politiek, zoals die in de eerdere hoofdstukken zijn
geïntroduceerd, ook belangrijke interpretatieve gevolgen heeft voor de politieke geschiedenis als verhaal.
Ik geloof dat het van essentieel belang is deze terugkoppeling te maken, al was het maar omdat historisch
geïnteresseerden anders zullen moeten blijven terugvallen op handboekkennis die binnen het vakgebied
reeds lang als gedateerd wordt beschouwd.
Misschien wel de voornaamste herziening van het verhaal van de Bataafse Revolutie hangt
samen met het cultuurhistorische thema dat als een rode draad door dit boek is verweven. Ik heb mij er
bij het uitvoeren van mijn onderzoek steeds rekenschap van gegeven dat het lidmaatschap van het
parlement niet vanzelf sprak voor de Bataafse burgers die voor dit voorheen nog niet bestaande ambt
waren uitverkoren. De vraag naar de betekenis van dit lidmaatschap kwam voor het eerst in de
Nederlandse geschiedenis concreet aan de orde nadat aan het begin van het jaar 1796 de verkiezingen
voor de Nationale Vergadering hadden plaatsgevonden. Dat niet iedereen deze vraag gelijk
beantwoordde, bleek toen sommige verkozenen weigerden zitting te nemen. Dit gegeven, waaraan in de
bestaande geschiedschrijving nooit veel aandacht is geschonken, heeft een zwaar stempel gedrukt op de
debatten waarin de parlementsleden reflecteerden op de verantwoordelijkheden die hoorden bij hun
ambt. Het thema keerde in verhevigde vorm terug op de parlementaire agenda na de staatsgreep van 22
januari 1798, toen een aanzienlijk deel van de zittende leden niet langer bereid bleek dit ambt te blijven
vervullen.
De overgebleven parlementsleden worstelden met het feit dat de in hun ogen gewetensvolle
wijze waarop ze aan het ambt invulling gaven steeds minder overeenstemde met het publieke beeld dat
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van hen was ontstaan. De concreetste manifestatie van deze worsteling vormt het decreet van 4 mei
1798. Met dit besluit, dat in de geschiedschrijving te gemakkelijk is afgedaan als een daad van
onvervalste machtshonger, continueerde de Constituerende Vergadering zichzelf door zich zonder
verkiezingen

uit

te

roepen

tot

constitutioneel

Vertegenwoordigend

Lichaam.

De

totstandkomingsgeschiedenis van het decreet van 4 mei, waarin een grote rol was weggelegd voor de
Franse gezant Charles Delacroix, wordt in de slotparagraaf van hoofdstuk acht geanalyseerd. Met het
decreet zelf eindigt de eerste, pre-constitutionele fase van het Nederlandse parlement, en daarmee de
hoofdtekst van dit boek.
Het verhaal van het eerste parlement van Nederland kreeg op 12 juni 1798 een betekenisvol
staartje toen het Vertegenwoordigend Lichaam als gevolg van een nieuwe staatsgreep werd ontbonden.
In de epiloog wordt duidelijk dat het decreet van 4 mei een cruciale rol speelde bij de legitimering van
deze coup, en dat aan dit decreet sterk uiteenlopende duidingen werden gegeven. Het onbegrip waarop
de staatsgreep van 12 juni drie jaar later nog altijd kon rekenen bij een Republikeins parlementslid dat
bij die gelegenheid was afgezet, vormt de opmaat naar een conclusie waarin ik de balans opmaak van
deze breed opgezette studie naar het eerste Nederlandse parlement.
Deze studie is gebaseerd op ambtelijke bronnen, egodocumenten, pamfletten en politieke
periodieken, maar met afstand de belangrijkste bron was het zogenoemde Dagverhaal. De contemporaine
handelingen van de zittingen van het parlement vormen een unieke bron die in historisch onderzoek tot
op heden nooit op waarde is geschat. Nergens anders biedt het bronnenmateriaal de gelegenheid een
bijzondere generatie achttiende-eeuwers op een dergelijke schaal met elkaar in dialoog te zien treden
over alle onderwerpen die hen bezighielden. Een van de doelstellingen van deze studie was een indicatie
te geven van de uitzonderlijke rijkdom van deze bron en zo wegwijs te bieden in wat hopelijk zal
uitgroeien tot een vruchtbare nieuwe onderzoeksagenda.
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SUMMARY

Pioneers in silhouette. The first Dutch parliament 1796-1798
This monograph is the first book-length study to explore the history of the first National Assembly,
the second National Assembly and the Constituent Assembly of the Batavian Republic. Taken
together, I refer to the three representative bodies that gathered in The Hague between 1 March
1796 and 4 May 1798 as the first Dutch parliament. The word ‘parliament’ in this phrase is to be
understood in its present meaning of a representative assembly composed of elected members acting
without an imperative mandate.
I wanted to write a history of the first Dutch parliament that would not only be understandable
to the small group of Dutch late eighteenth-century specialists, but could also be read and
understood without much previous knowledge of the era and the subject matter. In order to achieve
this goal I have given considerable attention to the sometimes complex political context of the
Dutch Revolution. In doing so, I have sought to find the right balance between accessibility and
scholarly relevance by combining the perspectives of political history and political culture.
This has resulted in a book in which prosopography, institutional history and constitutional
history are brought together with a study of daily parliamentary practice, parliamentary rules and
conventions, the deputies’ images of self and other and their views on key concepts such as party
and representation. The political behaviour of the first Dutch members of parliament has been
analysed by looking at their backgrounds, expectations, prejudices, ideas and conceptions of
politics, without neglecting the immediate revolutionary circumstances.
I have opted for an approach that is both chronological and thematic: all chapters have different
subjects, but the book as a whole is structured largely chronologically. Each of the thematic chapters
serves a specific purpose and can be read as a stand-alone narrative. Where possible I have also
sought to engage with the existing corpus of literature on parliamentary culture, thus allowing
comparison with parliaments in other countries and ages.
In the first two chapters I discuss the conception and the establishment of the first National
Assembly (Nationale Vergadering), as well as the revolutionary circumstances under which these
developments took place. Chapter three is a survey of the backgrounds of the members of the first
National Assembly, who were decisive in the creation of the parliamentary culture existing during
the years under scrutiny. This chapter starts from the idea that in a study of parliamentary culture
the personae behind the members of parliament matter. The relatively narrow timespan of this
book offers an advantage in this respect. In existing studies covering a longer period of time
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members of parliament often feature as rather one-dimensional characters who serve the sole
purpose of demonstrating the dominant parliamentary culture at a given time. In Pioniers in
schaduwbeeld I have attempted to offer more up-close-and-personal portraits of some of the more
important deputies.
In chapter four I address how the Batavian parliament worked. By examining the ways in which
written and unwritten rules were created in the first National Assembly, I have approached one of
the major themes of the history of parliamentary culture. Other subjects include the staff of the
parliament, the role of parliamentary commissions, and the procedures with regards to debating
and voting. I have given particular attention to the differences and similarities between the
deliberative practices of the Batavian parliament and those of both the Dutch Old Regime and the
French revolutionary parliament. This chapter serves overall to shed light on the mechanisms at
work behind the debates presented in the following chapters.
Chapter five serves a similar dual purpose. In the first place it is intended as a starting point for
what I hope will become a more integrated view of the political party in Dutch history. The advent
of the first modern Dutch political party is usually associated with the formal establishment of the
Anti-Revolutionaire Partij in 1879, or with the foundation of the Algemeene Kiesvereeniging in
1868. These events should no doubt be seen as milestones in the Dutch history of party politics, but
they mark neither the beginning of political theorisation on ‘party’ as a phenomenon, nor that of
party formation in practice. In the fifth chapter I argue that the Dutch revolutionary era should no
longer be ignored by students of the formation and development of political parties. Subsequently, I
show how the supporters of two Batavian parties organised themselves, how they shared principles,
and how they themselves understood the nature of parties. An important advantage of this
approach is that it allows me to single out the deputies who rejected all party affiliations whatsoever.
Whereas this group has played virtually no role in earlier histories of the Batavian Republic, I argue
that independent members of parliament should be taken into account as leading actors on the late
eighteenth-century parliamentary stage.
The sixth chapter contains an analysis of the different sets of ideas about what the creation of a
representative assembly entailed and what the future parliament should look like. These ideas
surfaced during the debates leading to the Ontwerp van Constitutie (draft constitution) of 1797. By
means of a study of the Dagverhaal (the parliamentary proceedings of the first National Assembly)
and the minutes of the meetings of the constitutional commission, I discuss (amongst other issues)
two debates: whether the legislative power was to be the only constitutional power to represent the
people, and whether the parliament was to be unicameral or bicameral.
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In August 1797 the Ontwerp van Constitutie was put to the test in the first referendum ever held
in Dutch history. In the months preceding the plebiscite the Dutch witnessed a political showdown
without precedent. In the first section of chapter seven I focus on the parliamentary dimension of
the confrontation between supporters and opponents of the constitution; furthermore, I examine
the ways in which members of parliament were involved in the extra-parliamentary yes and no
campaigns. Political conflict is also given centre stage in the remainder of this chapter, in which I
give an account of the road to the coup d’état that was, during the second National Assembly which
followed the rejection of the Ontwerp van Constitutie by the Dutch people, staged by the Republican
party. This coup, which took place on 22 January 1798, was intended to strengthen the power of
the parliament vis-à-vis the provincial governments. It was also an attempt to break out of the
straitjacket of regulated parliamentary politics as it had taken shape in 1796. The eighth chapter is
devoted to explaining the position of the parliament – now named Constituent Assembly
(Constituerende Vergadering) – within the new revolutionary order that had arisen from the coup.
Expanding on chapter six, I also offer an analysis of the place of the legislative power within the
framework of the 1798 Dutch constitution.
In these two final chapters I have partially opted for a more event-oriented type of history
writing. In doing this, I have attempted to show that more attention to cultural aspects of the
political domain (as presented in the earlier chapters) can have important interpretative
implications for political history as a narrative. I believe that ultimately this return to the narrative
history of the Batavian Revolution is of fundamental importance, if only because otherwise students
must continue to depend on older text books that have been considered outdated by several
generations of historians.
Possibly the most crucial revision of the narrative of the Batavian Revolution relates to a theme
to which I return frequently throughout this book: it was far from clear what it meant to be a
member of parliament for the Batavian citizens who had been elected to this newly created office.
There were several possible answers to this question, which became manifest for the first time after
the elections for the first National Assembly in March 1796, when some of the elected citizens
refused to take office. Historians have never paid sufficient attention to these recalcitrant Batavians.
Reluctance to take office, however, shaped significantly the debates in which members of
parliament reflected on the responsibilities belonging to their office. This theme was prominent
also after the coup of 22 January 1798, when many of the sitting members abandoned their office.
The remaining deputies struggled with the fact that there was a discrepancy between how they
saw themselves (as conscientious and steadfast public servants) and how they were increasingly seen
by the public (as usurpers lining their own pockets). The most concrete manifestation of this
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struggle is the decree of 4 May 1798. With this resolution, which historians have too easily
dismissed as arising from a lust for power, the Constituent Assembly transformed itself without
elections into a constitutional Representative Body (Vertegenwoordigend Lichaam). The history of
this resolution, in which the French envoy Charles Delacroix played an important role, is analysed
in the last section of chapter eight. The adoption of this resolution marked the end of the first, preconstitutional phase of the Dutch parliament and with that the main body of this book. The story
of the first Dutch parliament was given a meaningful conclusion when the Representative Body was
dissolved as the result of a new coup. The epilogue makes clear that the decree of 4 May played a
crucial role in the legitimation of this coup, and that contemporaries understood this decree in
fundamentally different ways.
For this book I have made use of administrative source material, egodocuments, pamphlets, and
political periodicals, but by far the most important source was the aforementioned Dagverhaal. The
contemporary proceedings of the sessions of the parliament constitute a unique source that has
never been fully appreciated. Nowhere else in the sources do historians find a similar opportunity to
see an extraordinary generation of eighteenth-century politicians enter into dialogue with each other
about all that they deemed important. One of the aims of this study was to reveal the exceptional
richness of this source and lead the way into what will hopefully become a fruitful new line of
research.
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