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INLEIDING 

 

 

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 Allart6 – 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. 
2 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). 

A 
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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:  

                                                 
7De 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). 
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‘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. 
12 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. 
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Afbeelding 1: Silhouetportretten van de leden van de Nationale Vergadering. Uit Cornelis Rogge, Geschiedenis 
der Staatsregeling 
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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). 
14 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. 
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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. 
17 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. 
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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 Staten-

Generaal 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 Staten-

Generaal 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. 
32 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. 
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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 twintigste-

eeuwse 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. 
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‘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). 
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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. 

                                                 
49 Achter Swart en Compagnie ging de Leidenaar Arend Bernard Swart schuil, die samen met Joost Vrijdag en 
Hendrik Fijnje ook firmant was van Van Schelle en Compagnie. Deze drukkerij, die eerder onder meer 
verantwoordelijk was voor de publicatie van de Duinkerksche historische courant (Duinkerken 1791-92), was in Franse 
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 Noord-
Nederlandse 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 Vergelijk de naam van een van de Franse tegenhangers: Étienne Lehodey de Saultchevreuil ed., Journal de 
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 Groot-
Brittannië 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. 
55 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. 
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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. 
59 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. 
60 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. 

 

 

Literatuur 

 

Het is niet mijn bedoeling hier een uitputtend overzicht te geven van de geschiedschrijving over het 

Nederlandse revolutietijdvak, die al vaak genoeg het onderwerp geweest is van artikelen en 

inleidingen van boeken.63 Ik zal mij beperken tot enkele lijnen die van invloed zijn geweest op de 

totstandkoming van dit boek. In het begin 1989 verschenen artikel ‘Post-revisionistische 

perspectieven. De Franse revolutie als transformatie van de politieke cultuur?’ besprak historicus 

Wyger Velema de recente geschiedschrijving over de Franse Revolutie, die rond die tijd, in verband 

met de viering van het Bicentenaire, als nooit tevoren bloeide.64 Velema schetst in dit artikel de 
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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 

                                                                                                                                                         
verder Melvin Richter, The history of political and social concepts. A critical introduction (New York etc. 1995); Iain 
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cultuurgeschiedenis. Centraal in deze new cultural history staat de culturele semiotiek zoals geformuleerd door 
antropologen als Clifford Geertz, waarbij het gaat om het interpreteren van de symbolische betekenis van 
menselijk handelen. Zie Gabriel A. Almond, ‘Comparative political systems’, Journal of Politics 18.3 (1956) 391-409; 
Gabriel A. Almond en Sydney Verba, The civic culture. Political attitudes and democracy in five nations (Princeton 
1963); Clifford Geertz, The interpretation of cultures. Selected essays (New York 1973). Zie over de ontwikkeling van 
het begrip verder Glen Gendzel, ‘Political culture. Genealogy of a concept’, Journal of Interdisciplinary History 28.2 
(1997) 225-250; Ronald P. Formisano, ‘The concept of political culture’, Journal of Interdisciplinary History 31.3 
(2001) 393-426; Thomas Mergel, ‘Überlegungen zu einer Kulturgeschichte der Politik’, Geschichte und Gesellschaft 
28.4 (2002) 574-606; Barbara Stollberg-Rillinger ed., Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? (Berlijn 2005). 
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Baker, Inventing the French Revolution. Essays on French political culture in the eighteenth century (Cambridge 1990). 
Hunt en Baker zijn schatplichtig aan een reeds in de jaren zestig ingezette revisionistische tendens in het onderzoek 
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History 43.3 (2010) 6-16, aldaar 9; Baker, Inventing the French Revolution, 4-11; idem, ‘Introduction’, in: idem ed., 
The creation of modern political culture, deel I, The political culture of the Old Regime, xi-xxiv, aldaar xi-xiii.  
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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 resultaat69 – 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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metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 2004); Wyger R.E. Velema, 
Republicans. Essays on eighteenth-century Dutch political thought (Leiden etc. 2007). Recenter verscheen van dezelfde 
auteurs: Wyger R.E. Velema, Omstreden Oudheid. De achttiende eeuw en de klassieke politiek (Amsterdam 2010); 
N.C.F. van Sas, Bataafse Terreur. De betekenis van 1798 (Nijmegen 2011). Van de hand van kunsthistoricus Frans 
Grijzenhout verscheen onder meer Feesten voor het vaderland. Patriotse en Bataafse feesten, 1780-1806 (Zwolle 1989); 
idem en N.C.F. van Sas, Denkbeeldig vaderland. Kunst en politiek in de Bataafs-Franse tijd, 1795-1813 (Den Haag 1995). 
71 Het ‘vergeten’ van de Staatsregeling leidde onder historici tot nogal wat verbijsterde reacties: A.H. Huussen Jr., 
‘Tweehonderd jaar grondwet’, BMGN 113.4 (1998) 495-500; J.Th.J. van den Berg, ‘Tweehonderd jaar 
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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 nationaal-

politieke 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 

                                                                                                                                                         
grondwetgeving. Historie en actualiteit’, Rechtsgeleerd Magazijn Themis 159 (1998) 299-307; O. Moorman van 
Kappen, ‘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; Theo Veen, ‘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: Moorman 
van Kappen en Coppens ed., Staatsregeling, 9-33, aldaar 24-26. Een evenwichtige studie over beide grondwetten is 
N.C.F. van Sas en H. te Velde ed., De eeuw van de grondwet. Grondwet en politiek in Nederland, 1798-1917 (Deventer 
1998). 
72 Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt m.m.v. Eveline Koolhaas-Grosfeld, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving 
(Den Haag 2001). 
73 Ibidem, 557-58; Wyger R.E. Velema, ‘1800. Blauwdrukken voor een samenleving’, Historisch Nieuwsblad 2.6 
(2001) 54-55; N.C.F. van Sas, ‘De burger als eunuch’, BMGN 117.4 (2002) 495-506; Frank Ankersmit, ‘Een 
blauwdruk van blauwdrukken’, BMGN 117.4 (2002) 482-494; W.W. Mijnhardt, ‘“1800” ter discussie. Een repliek’, 
BMGN 117.4 (2002) 507-18; Zie ook Ido de Haan, ‘Discussie over de metamorfose van Nederland’, BMGN 121.1 
(2006) 55-60; Onno la Rivière en Eléa de la Porte, ‘Voor het voetlicht. De rijke achttiende eeuw’, Skript 32.4 
(2010/2011) 242-52. 
74  Zie onder meer Annie Jourdan, La Révolution, une exception française? (Parijs 2004); idem, ‘The Batavian 
Revolution. Typical French, typical Dutch or typical Atlantic? A study of political and cultural transfers, Dutch 
Crossing 31.2 (2007) 271-88; idem, ‘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; idem, La 
Révolution batave entre la France et l’Amerique (1795-1806) (Rennes 2008); idem, ‘Politieke en culturele transfers in 
een tijd van revolutie. Nederland 1795-1805’, BMGN 124.4 (2009) 559-79; idem, ‘République française, 
Révolution batave. Le moment constitutionnel’, in: Pierre Serna ed., Républiques sœurs. Le directoire et la Révolution 
atlantique (Rennes 2009) 301-14; idem, ‘The Netherlands in the constellation of the eighteenth-century Western 
revolutions’, European Review of History 18.2 (2011) 199-225. 
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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 

                                                 
75 R.R. Palmer, The age of the democratic revolution. A political history of Europe and America, 1760-1800 (2 delen, 
Princeton 1959-64) en meer in het bijzonder idem, ‘Much in little. The Dutch Revolution of 1795’, Journal of 
Modern History 26.1 (1954) 15-35; Twintig jaar later blikte Palmer zelf nog eens terug op wat er van zijn benadering 
was geworden: ‘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. Contemporain aan dat van 
Palmer is het werk van Jacques Godechot, die de verschillende revoluties echter meer benaderde vanuit het 
uitgangspunt van een Frans primaat. Zie Godechot, La grande nation. L’expansion révolutionnaire de la France dans le 
monde de 1789 à 1799 (2 delen, Parijs 1956) en idem, Les révolutions (1770-1799) (Parijs 1963). 
76 Zie bijvoorbeeld Wim Klooster, Revolutions in the Atlantic World. A comparative history (New York 2009); Manuela 
Albertone en Antonino de’ Francesco ed., Rethinking the Atlantic world. Europe and America in the age of democratic 
revolutions (Basingstoke etc. 2009); David Armitage en Sanjay Subrahmanyam ed., The age of revolutions in global 
context, c. 1760-1840 (Basingstoke etc. 2010). Recente Nederlandse voorbeelden van transnationale geschiedenis 
zijn Van der Burg, Nederland onder Franse invloed; Matthijs Lok, Windvanen. Napoleontische bestuurders in de 
Nederlandse en Franse restauratie (1813-1820) (Amsterdam 2009); Jaap van Rijn, De eeuw van het debat. De ontwikkeling 
van het publieke debat in Nederland en Engeland, 1800-1920 (Amsterdam 2010). Zie over de zogeheten political transfer-
benadering: Henk te Velde, ‘Political transfer. An introduction’, European Review of History 12.2 (2005) 205-21. 
77 Rosendaal, Bataven!; idem, De Nederlandse Revolutie. Vrijheid, volk en vaderland, 1783-1799 (Nijmegen 2005). Reeds 
in de jaren negentig verrichtte Rosendaal tevens pionierswerk met enkele artikelen over de leden van de Nationale 
Vergadering: ‘Geloof en revolutie. De Nederlandse katholieken en oecumenisch christen-radicalisme’, in: idem, 
Marit Monteiro en Gerard Rooijakkers ed., De dynamiek van religie en cultuur. Geschiedenis van het Nederlands 
katholicisme (Kampen 1993) 261-82; idem, ‘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. 
78 Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, Kind van de toekomst. De wondere wereld van Otto van Eck (1780-1798) 
(Amsterdam 2005). Eerder verscheen al een uitgave van het dagboek zelf: Otto van Eck, Het dagboek (1791-1797), 
Arianne Baggerman en Rudolf Dekker ed. (Hilversum 1998). Baggerman en Dekker gelden ook als autoriteit waar 
het gaat om het gebruik van egodocumenten in de geschiedwetenschap. Zie onder meer Arianne Baggerman en 
Rudolf Dekker ed., Egodocumenten. Nieuwe wegen en benaderingen (Amsterdam 2004). 
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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 NWO-

onderzoeksproject 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 

                                                 
79 Guusje ter Horst, ‘de Grondwet moet binden en niet scheiden’, www.rijksoverheid.nl, geraadpleegd op 10-07-
2011. Ter Horst hield deze toespraak op het symposium ‘De onzichtbare Grondwet’, georganiseerd ter gelegenheid 
van het 25-jarig jubileum van de laatste grondwetsherziening. Zie ook Joke de Wolf, ‘Grondwet. Bindmiddel of 
splijtzwam?’, Spui 27.2 (2008) 4-5. 
80 Zie voor een nadere omschrijving van dit project: Wyger R.E. Velema, ‘Rethinking the Batavian Revolution’, in: 
Margriet Bruijn Lacy ed., Dutch Studies in a globalized world (Münster 2009) 11-24. 
81 William M. Reddy, ‘Sentimentalism and its erasure. The role of emotions in the era of the French Revolution’, 
Journal of Modern History 72.1 (2000) 109-52; Sophia Rosenfeld, A revolution in language. The problem of signs in late 
eighteenth-century France (Stanford 2001); Paul Friedland, Political actors. Representative bodies and theatricality in the age 
of the French Revolution (Ithaca etc. 2002); Richard Wrigley, The politics of appearances. Representations of dress in 
revolutionary France (Oxford etc. 2002); Suzanne Desan, The family on trial in revolutionary France (Berkeley etc. 2004); 
Peter Fritzsche, Stranded in the present. Modern time and the melancholy of history (Cambridge MA 2004); Susan 
Maslan, Revolutionary acts. Theater, democracy and tbe French Revolution (Baltimore 2005); Barry M. Shapiro, 
Traumatic politics. The deputies and the king in the Early French Revolution (University Park 2009). Zie voor recente 
literatuur over de Franse Revolutie verder Suzanne Desan, ‘What’s after political culture? Recent French 
revolutionary historiography’, FHS 23.1 (2000) 163-96; Lynn Hunt, ‘The world we have gained. The future of the 
French Revolution’, American Historical Review 108.1 (2003) 1-19; Rebecca L. Spang, ‘Paradigms and paranoia. 
How modern is the French Revolution?’, American Historical Review 108.1 (2003) 119-47; David Andress, ‘The 
shifting landscape of revolutionary interpretations. A death of the past and a rebirth of history?’, FHS 32.4 (2009) 
647-53; Lynn Hunt, ‘The experience of revolution’, FHS 32.4 (2009) 671-78. 
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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 Wyger R.E. Velema, ‘Politiek als panacee. 1795 in historisch perspectief’, Amstelodamum 82.1 (1995) 3-9, aldaar 
6; N.C.F. van Sas, ‘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, aldaar 288. Vergelijk ook 
N.C.F. van Sas, ‘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, aldaar 63; Nijenhuis e.a., 
‘Representation and governance’, 11. 
83 N.C.F. van Sas, 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. 
84 Henk te Velde, ‘Politieke cultuur en politieke geschiedenis’, Groniek 30 (1997) 390-401. Te Velde reageerde 
onder meer op het werk van Hans Righart, die veel heeft bijgedragen aan de introductie van het politieke 
cultuurbegrip in de Nederlandse geschiedschrijving. Zie Righart, ‘Politieke geschiedenis en politieke cultuur’, in: 
idem ed., De zachte kant van de politiek. Opstellen over politieke cultuur (Den Haag 1990) 11-26. Vergelijk ook Jacques 
Bosmans, ‘Politieke cultuur tussen cultuurgeschiedenis en politieke geschiedenis’, BMGN 118.2 (2003) 206-11. 
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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 

                                                 
85 In het onderzoek naar de andere revolutionaire grootmacht waar in de late achttiende eeuw een nationaal 
parlement werd opgericht, de Verenigde Staten van Amerika, is de aandacht traditioneel vooral uitgegaan naar de 
Constitutional Convention die aan deze oprichting voorafging, en veel minder naar de First Federal Congress. 
Uitzonderingen zijn Charlene Bangs Bickford en Kenneth R. Bowling, Birth of the nation. The First Federal Congress, 
1789-1791 (Madison 1989); Kenneth R. Bowling en Donald R. Kennon ed., Inventing Congress. Origins and 
establishment of the First Federal Congress (Athens 1999); en idem, The House and Senate in the 1790s. Petitioning, 
lobbying, and institutional development (Athens 2002). 
86 André Castaldo, Les méthodes de travail de la constituante. Les techniques déliberatives de l’Assemblée Nationale, 1789-
1791 (Parijs 1989).  
87 Patrick Brasart, Paroles de la Révolution. Les Assemblées parlementaires, 1789-1794 (Parijs 1988). De studies van 
Castaldo en Brasart bieden samen een geschikt alternatief voor een ouder werk van Pierre Denis-Farge: La procédure 
des délibérations dans les trois premières assemblées révolutionnaires (Toulouse 1929). Hoewel zeer gedetailleerd en goed 
geïnformeerd en daarom nog altijd van waarde, wordt deze studie ontsierd door een diepe minachting voor de 
Franse revolutionairen, die voortkomt uit een volkomen miskenning van de uitdagingen waarvoor zij zich als 
geheel onervaren parlementsleden gesteld zagen. Niet aan dit euvel lijdt een inmiddels meer dan een eeuw oude 
studie van Gaston Dodu: Le parlementarisme et les parlementaires sous la révolution (1789-1799). Origines du régime 
représentative en France (Parijs 1911). In deze breed opgezette en nog altijd zeer leesbare monografie wordt ingegaan 
op alle wetgevende vergaderingen gedurende het Franse revolutietijdvak, inclusief het vaak vergeten Corps législatif 
ten tijde van het Directoire. 
88 Edna Hindie Lemay, La vie quotidienne des députés aux états généraux, 1789 (Parijs 1987). 
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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 

                                                 
89 Edna Hindie Lemay en Alison Patrick, Revolutionaries at work. The Constituent Assembly, 1789-1791 (Oxford 1996). 
90 Edna Hindie Lemay e.a. ed., Dictionnaire des Constituants, 1789-1791 (Parijs 1991). Dit biografische woordenboek 
kan worden gezien als een aanvulling op de reeds bestaande Dictionnaire des Conventionnels (Breuil-en-Vexin 1973; 
1ste ed. 1916) van A. Kuscinski. Later is nog verschenen: Edna Hindie Lemay ed., Dictionnaire des Législateurs, 1791-
1792 (Parijs 2007). Van deze reeks bestaat ook een Nederlandse tegenhanger, die van grote waarde is geweest in 
het onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan deze studie: A.M. Elias 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). Een 
eveneens volledig maar beknopter overzicht geeft A.J.H. van Ette, ‘Onze volksvertegenwoordigers, 1796-1810’, 
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie IV (1950) 107-59. 
91  Timothy Tackett, Becoming a revolutionary. The deputies of the French National Assembly and the emergence of a 
revolutionary culture (1789-1790) (Princeton 1996). 
92 Ibidem, 13. 
93 Zie ook Nijenhuis e.a., ‘Representation and governance’, 3-5. 
94 Zie naast de eerder geciteerde titels Henk te Velde, ‘Constitutionele politiek. De parlementair-politieke praktijk 
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 negentiende-

eeuwse 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 
(Amsterdam 2010); idem, Agreement to disagree. Geschiedenis van het parlementaire debat (Leiden 2011). 
95 Zie onder meer Remieg Aerts, 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; idem, 
‘Emotie in de politiek. Over politieke stijlen in Nederland sinds 1848’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 5 (2003) 
Emotie in de politiek, 12-25; idem, ‘Op gepaste afstand’; idem, Het aanzien van de politiek. Geschiedenis van een fictionele 
fictie (Amsterdam 2009). 
96 Zie met name de Jaarboeken over emotie (2003), rituelen, symbolen en tradities (2008) en waarheidsvinding en 
waarheidsbeleving (2010). 
97 Zie voor de politiek-culturele koerswijziging van de Parlementaire geschiedenis-reeks: Carla van Baalen 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. 
98 Zie Jeroen van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke discussie en oppositievorming, 1813-1840 
(Amsterdam 2004); Turpijn, Mannen van gezag; en Tanja, Goede politiek. Carla Hoetink rondt momenteel een 
proefschrift af over de betekenis van regels, rituelen en gebruiken in de Tweede Kamer na 1945. 
99 Thomas Mergel, Parlamentarische Kultur in der Weimarer Republik. Politische Kommunikation, symbolische Politik und 
Öffentlichkeit im Reichstag (Düsseldorf 2002). Zie verder bijvoorbeeld J. Joana, Pratiques politiques des deputés français 
au XIXème siècle. Du dilettante au spécialiste (Parijs 1999); M. Rush, The role of the Member of Parliament since 1868. 
From gentlemen to players (Oxford 2001); Emmanuel Gerard e.a. ed., Geschiedenis van de Belgische Kamer van 
volksvertegenwoordigers, 1830-2002 (Brussel 2003). 



32 
 

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 
narratieve en anderzijds analytische of verklarende geschiedschrijving. Iedere verklaring vereist dat de lezer beschikt 
over kennis van hetgeen verklaard wordt, en daarvoor zijn narratieve elementen hoe dan ook noodzakelijk. 
Historici die hun werk als ‘analytisch’ beschouwen, veronderstellen doorgaans meer kennis bekend bij de lezer, wat 
betekent dat zij voor de narratieve elementen in hogere mate vertrouwen op hun collega’s. Zie Allan Megill, 
‘Recounting the past. Description, explanation, and narrative in historiography’, American History Review 94.3 
(1989) 627-653; David Carr, ‘Narative explanation and its malcontents’, History and Theory 47.1 (2008) 19-30.  
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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 
                                                 
101  De hier losjes gehanteerde metafoor van de Haagse ‘kaasstolp’ is bedacht door Joop van den Berg, die 
vermoedelijk niet had verwacht haar in deze context tegen te komen: J.Th.J. van den Berg, ‘Democratie onder de 
kaasstolp’, Socialisme en Democratie 42.1 (1985) 2-11. 
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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. 102 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 

                                                 
102 Zie hierover R. de Jong, ‘De Algemeene Kiesvereeniging, 1868-1875. De eerste politieke partij van Nederland’, 
JDNPP 22 (1999) 240-50 en idem, Van standspolitiek naar partijloyaliteit. Verkiezingen voor de Tweede Kamer, 
1848-1887 (Nijmegen 1999). 
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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.


