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HOOFDSTUK I 

Bewustwording 

 

 

 

Er werd in de stilte der nacht allerwegen in stede en dorpen een boekje gestrooit […] 

Ontzettend was de indruk, die deze verassing baarde […] Geheel Nederland ontwaarde met 

schrik en verontwaardiging dat in geheel Nederland geen wettig bestuur bestond.  

– Pieter Vreede1 

 

 

alverwege de jaren dertig van de negentiende eeuw diepte Pieter Vreede, in zijn 

hoogtijdagen een van de markantste leden van het Bataafse parlement, een iconische 

gebeurtenis op uit zijn geheugen.2 In de herinnering van Vreede was het volk van 

Nederland op de ochtend van 26 september 1781 ontwaakt uit meer dan nachtrust alleen. 

Plotseling was de natie zich ervan bewust geworden dat de macht van stadhouder Willem V van 

Oranje en zijn getrouwen onrechtmatig was verkregen en niet was gegrond op de ‘nationale wil’. 

Nadat niet lang daarvoor het ‘onvervreembaar volksregt’ voor het eerst erkenning had gevonden in 

de Verenigde Staten, was het vuur dat burgerlijke vrijheid heette nu ook op het Europese continent 

in alle hevigheid ontbrand.3 

Aan het einde van zijn lange leven viel Vreedes herinnering volledig samen met de krachtige 

ontstaansmythe die tegen die tijd onderdeel was geworden van de geschiedschrijving over het 

revolutietijdvak. Tot op de dag van vandaag laat de historiografische traditie het tijdvak dat we 

kennen als de patriottentijd graag beginnen met de verschijning van het manifest Aan het volk van 

                                                 
1 Pieter Vreede, Mijn levensloop, M.W. van Boven e.a. ed. (Hilversum 1994) 50. 
2 Bijna anderhalve eeuw geleden verbaasde het de historicus J. de Bosch Kemper al dat over Pieter Vreede, ‘de 
hoofdfiguur in de geschiedenis der omwenteling’, nog altijd geen goede biografie was geschreven: Letterkundige 
aanteekeningen betreffende de geschiedenis van het Nederlandsche staatsleven en staatsrecht (Amsterdam 1871) 344. Anno 
2012 blijft deze opmerking onverkort van kracht. Zie over Vreede voorlopig zijn in de vorige noot geciteerde 
memoires (inclusief een korte inleiding van G.J.W. Steijns), alsmede J. van der Poel, ‘Leven en bedrijf van Pieter 
Vreede’, Verslag van de Algemeene Vergadering der leden van het Historisch Genootschap 30 (1952) 30-41; H.M. Beliën, 
‘Pieter Vreede. Strijder voor de gelijkberechtiging van Brabant’, in: idem, D. van der Horst en G.J. van Setten ed., 
Nederlanders van het eerste uur. Het ontstaan van het moderne Nederland, 1780-1830 (Amsterdam 1996) 74-83. 
3 Vreede, Mijn levensloop, 50. 

H 
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Nederland. 4 Schrijver van deze zeventig pagina’s lange aanklacht was Joan Derk baron van der 

Capellen tot den Pol, wiens auteurschap aanvankelijk slechts in kleine kring bekend was.5 Tot de 

ingewijden destijds behoorde ook Vreede, die geen deel had in de verspreiding van het pamflet, 

maar er vooraf van op de hoogte was en zich erover verheugde ‘dat ieder spoedig de nodige kennis 

droeg van den inhoud’.6 

In dit hoofdstuk bespreek ik in vogelvlucht de politieke geschiedenis van het tijdvak dat 

voorafging aan de oprichting van het eerste Nederlandse parlement. Ik ga achtereenvolgens in op de 

patriotse hervormingbeweging in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1780-1787), de 

Franse Revolutie tot de val van Robespierre (1789-1794) en het denken en handelen van de 

patriotten tijdens de stadhouderlijke restauratie en gedurende de eerste maanden van de Bataafse 

omwenteling (1787-1795). Het Bataafse tijdvak waarbinnen in 1796 de eerste Nationale 

Vergadering tot stand kwam kan niet worden begrepen zonder notie te nemen van deze bredere 

revolutionaire context. De grote lijnen behandel ik hier summier en alleen voor zover volstrekt 

noodzakelijk. Uitgebreider sta ik stil bij ontwikkelingen in het vertoog over en de toepassing van 

concepten als volkssoevereiniteit, vertegenwoordiging en constitutie. De laat achttiende-eeuwse 

revoluties behelsden zeker meer dan conceptuele vernieuwing en de veranderingen in de politieke 

realiteit die hier onmiddellijk uit voortvloeiden. Wanneer het doel is een beeld te krijgen van de 

genese van het parlement in de Nederlandse geschiedenis, moet de aandacht evenwel hoofdzakelijk 

uitgaan naar deze aspecten. 

 

 

Patriottentijd 

 

Het pamflet Aan het volk van Nederland was een ongemeen fel j’accuse aan het adres van de 

stadhouders van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die volgens Van der Capellen 

altijd hadden gefunctioneerd als zetbazen van de Engelsen, in strijd met de Nederlandse belangen. 

                                                 
4 Joan Derk van der Capellen tot den Pol, Aan het volk van Nederland. Het patriottisch program uit 1781, H.L. Zwitzer 
ed. (Amsterdam 1987). Zie onder meer Schama, Patriots and liberators, 64-67; Rosendaal, Nederlandse Revolutie, 17. 
5  Zie over Van de Capellen en zijn denkbeelden onder meer M. de Jong Hzn., Joan Derk van der Capellen. 
Staatkundig levensbeeld uit de wordingstijd van de moderne democratie in Nederland (Groningen etc. 1921); L.H.M. 
Wessels, ‘Over invloed en traditie. Een plaatsbepaling van Joan Derk van der Capellen’, in: E.A. van Dijk ed., De 
wekker van de Nederlandse natie. Joan Derk van der Capellen, 1741-1784 (Zwolle 1984); E.H. Kossmann, ‘Dutch 
republicanism’, in: idem, Politieke theorie en geschiedenis. Verspreide opstellen en voordrachten aangeboden aan de schrijver 
bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen (Amsterdam 1987) 211-33; N.C.F. van Sas, ‘Johan 
Derk van der Capellen. The death and resurrection of a hero’, in: Arthur Weststeijn ed., A marble revolutionary. The 
Dutch patriot Joan Derk van der Capellen and his monument (Rome 2011) 11-37. Zie verder de hieronder geciteerde 
titels. 
6 Vreede, Mijn levensloop, 17n en 52. 
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Het zorgvuldig opgebouwde betoog van de Overijsselse edelman bereikte een hoogtepunt met een 

analyse van de in 1780 door de Engelsen uitgelokte Vierde Nederlands-Engelse Oorlog. 7  Dit 

conflict greep Van der Capellen aan om de zittende stadhouder Willem V van Oranje neer te zetten 

als het zoveelste en tegelijkertijd kwalijkste voorbeeld in een lange traditie van oranjetelgen die niet 

wilden deugen. 

Van der Capellen hield de stadhouder verantwoordelijk voor het rampzalige verloop van de 

oorlog, omdat deze in zijn hoedanigheid van opperbevelhebber met opzet te weinig actie zou 

hebben ondernomen om de Nederlandse vloot op tijd in staat van paraatheid te krijgen. Dit verraad 

moest worden ontmaskerd, zo meende hij, met een grootschalig nationaal onderzoek door 

‘patriotten’. Verder stelde hij dat Willem V vanaf nu geflankeerd moest worden door een 

adviesraad, en wees hij op het belang van de vrijheid van drukpers als steunpilaar van de nationale 

vrijheid. Tot slot vond de baron dat de patriotten zichzelf moesten bewapenen om een tegenwicht 

te bieden tegen het staande leger van Willem V, net als enkele jaren eerder de door hem 

bewonderde Amerikanen hadden gedaan in hun onafhankelijkheidsoorlog tegen de Engelsen.8 

Feitelijk was Van der Capellen zeker niet de eerste die het vermeende verraad van de stadhouder 

aan de kaak stelde. Pieter Vreede, die in zijn memoires alle eer gunde aan de man die hij eens 

bestempelde als zijn ‘boezemvriend en leermeester’, had nota bene zelf behoord tot de 

pamfletschrijvers die de knuppel al eerder in het hoenderhok gooiden.9 Onder het pseudoniem 

Harmodius Friso had hij vier maanden voor de verschijning van Aan het Volk van Nederland de 

stadhouder reeds de maat genomen in het lange gedicht Aan Willem de Vde erfstadhouder, dat 

grotendeels dezelfde ingrediënten bevatte als het pamflet van de baron.10 

Dat Vreede Aan het volk van Nederland uiteindelijk evengoed zou aanvaarden als het handvest van 

de vroege patriottenbeweging, was in eerste instantie te danken aan het feit dat Van der Capellen en 

diens belangrijkste vertrouweling, de doopsgezinde predikant François Adriaan van der Kemp, het 

pamflet met hun strak geregisseerde verspreidingsstrategie overal in het land onder de aandacht 

hadden weten te brengen. 11 Bovendien was Aan het volk van Nederland bewust voor een breed 

publiek toegankelijk gemaakt, ‘voor ieder verstaanbaar’ zou Vreede een halve eeuw later schrijven.12 

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

zich in de loop der jaren eigen had gemaakt. 

 Van der Capellen had zich vooral laten inspireren door een klassiek georiënteerd 

republikanisme zoals dit sinds de tweede helft van de zeventiende eeuw was ontwikkeld door 

schrijvers die in Engeland deel uitmaakten van een hervormingsgezinde minderheid en vaak 

Commonwealthmen zijn genoemd. 13 Kenmerkend voor deze traditie was een oorspronkelijk door 

Romeinse auteurs als Sallustius en Cicero ontwikkelde machtskritiek waarin de nadruk werd gelegd 

op de met macht samenhangende luxe, die een corrumperende werking zou hebben. Weelde en 

genotzucht leidden tot een ernstige aantasting van de republikeinse moraal, en zorgden ervoor dat 

politieke ambten werden nagejaagd door kwaadwilligen die slechts hun eigen machtshonger 

wensten te stillen.14 Het volk (bij de Romeinen de populus) had in deze interpretatie de taak te 

waken voor corruptie en door een actieve deelname aan de politiek de vrijheid veilig te stellen. 

Deze klassiek republikeinse theorie was zeker niet nieuw in de Nederlandse politieke context, 

maar zij was halverwege de achttiende eeuw enigszins op de achtergrond geraakt en vóór 1780 

nauwelijks tegen het bewind van Willem V in stelling gebracht.15 Dat Joan Derk van der Capellen 

een van de eersten was die dit nadrukkelijk wel begon te doen, had goeddeels te maken met zijn 

voor Nederlandse begrippen bijzondere Britse oriëntatie. De baron lijkt deze deels te danken 

hebben gehad aan zijn geleerde vriend Simon de Vries, die in Oxford zou zijn gepromoveerd in de 

wijsbegeerte en later in zijn huis in Deventer beschikte over een uitgebreide bibliotheek met tal van 

Engelstalige werken waarvan hij zijn kennissenkring gebruik liet maken.16  

Twee belangrijke auteurs uit de Britse traditie had Van der Capellen persoonlijk in het 

Nederlands vertaald. In 1774 was zijn vertaling verschenen van Andrew Fletchers Discourse of 

                                                 
13 Over de klassiek republikeinse traditie bestaat vooral in de Angelsaksische geschiedschrijving veel literatuur. Tot 
de standaardwerken behoren: Caroline Robbins, The eighteenth century Commonwealth men. Studies in the transmission, 
development, and circumstance of English liberal thought from the restoration of Charles II until the war with the thirteen 
colonies (Cambridge MA 1959); Bailyn, Ideological origins; Pocock, Machiavellian moment; idem, Virtue, commerce and 
history. Essays on political thought and history, chiefly in the eighteenth century (Cambridge etc. 1985); Quentin Skinner, 
Foundations of modern political thought (Cambridge etc. 1978); Paul A. Rahe, Republics ancient and modern. Classical 
republicanism and the American Revolution (Chapel Hill etc. 1992). De relevantie van deze traditie in de achttiende-
eeuwse Republiek is de afgelopen kwart eeuw overtuigend aangetoond en in detail gedocumenteerd door Wyger 
Velema. Zie zijn in Republicans samengebrachte artikelen en zijn oratie, Omstreden Oudheid. Zie daarnaast het in dit 
verband eveneens waardevolle werk van Stefan Klein: Patriots Republikanisme, in het bijzonder hoofdstuk 2, en (in 
een notendop): ‘De sprong naar ’95. Van patriots naar Bataafs republikanisme’, DAE 28.1-2 (1996) 39-46. 
14 Zie onder meer Christopher J. Berry, The idea of luxury. A conceptual and historical investigation (Cambridge 1994) 
45-86.  
15 Klein, Patriots republikanisme, 73-74. 
16 Ibidem, 78-82. 
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government with relation to militias.17 Dit werk was een laat zeventiende-eeuwse kritiek op Europese 

vorsten die in toenemende mate permanente legers op de been hielden, waarmee zij zich niet alleen 

konden verdedigen tegen vijanden van buitenaf maar ook hun eigen bevolking konden 

onderdrukken. Fletcher wilde deze staande legers vervangen door een gewapende burgermacht, 

waarin burgers al vanaf jonge leeftijd zouden worden getraind in republikeinse deugden. Dit 

klassiek republikeinse ideaal wilde Van der Capellen nu, zo bleek in Aan het volk van Nederland, 

verwezenlijken in de Republiek.18 

In 1776 en 1777 had Van der Capellen een Nederlandstalig publiek kennis laten maken met het 

in diezelfde jaren verschenen werk van de Engelsman Richard Price.19 In twee politieke pamfletten 

steunde Price de Amerikaanse opstandelingen in hun strijd tegen de Britse autoriteiten, en kwam 

hij tegelijkertijd op voor de rechten van de dissenters waartoe hij zelf behoorde. Het hoofdargument 

dat hij hiervoor introduceerde in Observations on the nature of civil liberty was de 

onvervreemdbaarheid van de soevereiniteit van het volk en het daaruit volgende recht zijn eigen 

bestuur te kiezen.20  

Price ontleende deze opvatting hoofdzakelijk aan het werk van John Locke, maar gaf hieraan een 

radicalere interpretatie: waar Locke had gemeend dat het volk pas het recht had zijn regering te 

vervangen wanneer deze zijn vertrouwen had geschonden door haar macht te misbruiken, vond 

Price dat het volk dit recht te allen tijde mocht laten gelden. Hij combineerde zo de Lockeaanse 

notie van zelfbestuur met de klassiek republikeinse interpretatie van burgerlijke vrijheid, die inhield 

dat een volk alleen vrij kon zijn wanneer het permanent en actief aan de politiek deelnam.21 De 

optimale burgerlijke vrijheid kon volgens Price alleen bereikt worden wanneer iedere burger direct 

kon meeregeren. Deze situatie kon in grote samenlevingen echter zeer dicht worden benaderd door 

gebruik te maken van een vorm van representatie: 

 

                                                 
17 Andrew Fletcher, A discourse concerning militia’s and standing armies. With relation to the past and present governments 
of Europe and of England in particular (Londen 1697); idem, Staatkundige verhandeling, over de noodzakelykheid eener wel 
ingerigte burger landmilitie, Joan Derk van der Capellen vert. (z.p. [1774]). 
18 Klein, Patriots republikanisme, 55-56 en 169-71. 
19 Richard Price, Aanmerkingen over den aart der burgerlyke vryheid, over de gronden der regeering, en over de regtveerdigheid 
en staatkunde van den oorlog met Amerika, […], Joan Derk van der Capellen vert. (Leiden 1776; Knuttel 19116); idem, 
Nadere aanmerkingen over den aart en de waarde der burgerlyke vryheid en eener vrye regeering, Joan Derk van der Capellen 
vert. (Leiden 1777; Knuttel 19143). 
20 D.O. Thomas, ‘Introduction’, in: Richard Price, Political writings, D.O. Thomas ed. (Cambridge 1991) vii-xxii, 
aldaar xv-xviii. 
21 Klein, Patriots republikanisme, 62. Zie over dit radicale Lockeanisme: Pocock, ‘The varieties of Whiggism from 
exclusion to reform. A history of ideology and discourse’, in: idem, Virtue, commerce and history, 215-310, aldaar 
258; Wyger R.E. Velema, ‘Revolution, counterrevolution and the stadholderate’, in: idem, Republicans, 115-38, 
aldaar 117. 
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‘The members of a state […] may entrust the powers of legislation, subject to such restrictions as 

they shall think necessary, with any number of delegates; and whatever can be done by such 

delegates within the limits of their trust, may be considered as done by the united voice and 

counsel of the community.’22 

 

Price trachtte deze overtuiging te verenigen met het eveneens klassiek geïnspireerde ideaal van de 

gemengde regering. Het was in de Oudheid in de eerste plaats Polybius geweest die had betoogd dat 

de beste regeringsvorm moest worden gezocht in een evenwicht tussen monarchale, aristocratische 

en democratische elementen, omdat iedere staat waar een van deze elementen overheerste gedoemd 

was zichzelf op termijn te gronde te richten.23 Price zag de mixed government terug in de Britse 

regeringsvorm, waar de koning en de lords en commons in het Britse parlement in beginsel het juiste 

evenwicht konden bereiken. Hij pleitte dan ook niet voor een algehele omverwerping van het Britse 

politieke systeem, maar voor een hervorming en versterking van het democratische element.24 

De Britse schrijver werd hierin gevolgd door Van der Capellen, die geloofde dat de Nederlandse 

constitutie het ideale machtsevenwicht ooit dicht had benaderd, maar daar in de loop van twee 

eeuwen ver van verwijderd was geraakt. Het aristocratische element identificeerde Van de Capellen 

niet met de bestaande oligarchie van stedelijke regenten, maar met een groep die in de Nederlandse 

politiek traditioneel van relatief weinig betekenis was, de landadel waartoe de Overijsselse baron zelf 

behoorde. De regenten behoorden in Van der Capellens visie het democratische element te 

vormen, waarvoor het noodzakelijk was dat ze door de bevolking werden verkozen en gecontroleerd. 

In de huidige situatie, waarin zeker de Hollandse regentenklasse zichzelf in stand hield door een 

systeem van coöptatie en overerving, gedroegen de regenten zich als aristocraten en werd het volk 

geheel uitgesloten van de politiek.25 

De ideale situatie was verder uit beeld geraakt doordat de stadhouder, die in de Nederlandse 

gemengde constitutie het monarchale element vertegenwoordigde, zijn macht net als de regenten 

verre had overschreden. Dit had hij niet in de laatste plaats gedaan door in een aantal gewesten 

vergaande rechten te verwerven in het benoemen van de stedelijke bestuurscolleges.26 Tussen de 

                                                 
22 Price, Political writings, 24. 
23 Polybius, The histories, W.R. Paton ed. (6 delen, Cambridge MA 1922-27) III, boek 6. Zie ook Carl J. Richard, 
The founders and the classics. Greece, Rome and the American Enlightenment (Cambridge MA 1995; 1ste. ed. 1994) 125-
26. 
24 D.O. Thomas, The honest mind. The thought and work of Richard Price (Oxford 1977) 207-08. 
25 Wyger R.E. Velema, ‘Generous republican sentiments. The political thought of Joan Derk van der Capellen tot 
den Pol’, in: Weststeijn ed., Marble revolutionary, 52-55. Velema baseert zich niet alleen op de publicaties van Van 
der Capellen, maar ook op diens correspondentie, uitgegeven door W.H. de Beaufort: Brieven van en aan Joan Derck 
van der Capellen van de Poll (Utrecht 1879). 
26 Colenbrander, Patriottentijd, II, 190. Van Sas, ‘Tweedragt overal’, 180. 
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stadhouder en de regenten in die provincies waren daarmee afhankelijkheidsrelaties ontstaan, die in 

de klassiek republikeinse politieke theorie gelijkstonden aan corruptie en de degeneratie van het 

politieke bestel.27 Het inperken van de macht van de stadhouder en de stedelijke regenten om het 

evenwicht in de gemengde constitutie te herstellen was het politieke programma waarop Van der 

Capellen inzette.28 

De Republiek en Groot-Brittannië tekenden in 1783 een wapenstilstand, maar de anti-

stadhouderlijke sentimenten verdwenen daarmee allerminst. In de tweede helft van dat jaar 

kwamen regenten uit Holland, Utrecht, Friesland, Gelderland en Overijssel tweemaal bijeen om 

afspraken te maken over een gezamenlijke oppositie tegen Willem V. Van der Capellen behoorde 

op de regentenvergaderingen tot de eregasten, maar hij realiseerde zich al snel dat zijn beroep op de 

leer van de onvervreemdbare soevereiniteit van een actief in de politiek participerende 

burgerbevolking daar niet echt in goede aarde viel. Veel regenten redeneerden vanuit een 

traditioneler staatsgezind republikanisme dat zijn oorsprong vond in de zeventiende-eeuwse 

Republiek. Zij wilden de macht van de stadhouder drastisch inperken of hem zelfs helemaal aan de 

kant schuiven, maar waren niet bereid hun eigen machtspositie serieus ter discussie te stellen.29 

De ideeën en inspiratiebronnen van de Overijsselse patriottenvoorman konden op meer 

goedkeuring rekenen onder pamflettisten en tijdschriftauteurs, die de leer van de oppermacht van 

het volk eveneens als uitgangspunt namen. 30 Pieter Vreede, die Van der Capellens vertaling van 

Price later zou omschrijven als het ‘handboek’ van zijn patriotse jaren, publiceerde onder het 

pseudoniem Waermond en Vryhart een Gesprek over de vrijheid der Nederlandren en den aert der waere 

vrijheid (1783).31 In dit pamflet zette hij glashelder uiteen waarom het door regenten geregeerde 

Nederlandse volk sinds de opstand tegen Spanje nooit werkelijk vrijheid had gekend: 

 

‘Gij kunt niet gezegd worden vrij te zijn, zo lange gij zelve geen bestuur hebt over uw zelven – over 

uwe eigendommen – over uw geluk. Zoo lange de beheering van deezen, aen andren word 

                                                 
27 Vergelijk Klein, Patriots republikanisme, 56-58. 
28 Velema, ‘Generous republican sentiments’, 56; idem, ‘De Oudheid in de Achttiende Eeuw’, in: idem, A.J.P. 
Raat en C. Baar-de Weerd ed., De Oudheid in de Achttiende Eeuw = Classical Antiquity in the Eighteenth Century 
(Utrecht 2012) 17-29, aldaar 25; J.W. Schulte Nordholt, ‘Het tertium comparationis. De Nederlandse Revolutie 
tussen de Amerikaanse en de Franse in’, in: Couwenberg ed., Opstand der burgers, 53-66, aldaar 58-59. 
29  Klein, Patriots republikanisme, 154. Vergelijk ook Gerrit Paape, De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch 
patriottismus van deszelfs begin tot op den 12 junij 1798 toe (Delft [1798]) 49. 
30 Zie onder meer de periodieken van [Pieter ’t Hoen ed.], De post van den Neder-Rhijn (Utrecht 1781-87); [Jan Hespe 
ed.], De politieke kruyer (Amsterdam 1782-87); [Willem van Irhoven van Dam ed.], De courier van Europa 
(Amsterdam 1783-85); [Jacob van Manen Adrz. ed.], De vrye Nederlander (Amsterdam 1785-86). 
31 Waermond en Vryhart [pseud. Pieter Vreede], Gesprek over de vrijheid der Nederlandren en den aert der waere vrijheid 
(z.p. 1783; Knuttel 20400). Zie voor de verwijzing naar Price: Vreede, Verandwoording, 49. 



44 
 

overgelaeten, zonder dat gij een constitutioneel regt hebt, om die mannen, welke gij deeze 

behering geeven wilt, zelfs te kiezen.’32 

 

Aangespoord door de patriotse pers ontstonden in verschillende steden bewegingen die begonnen 

te eisen dat de stadhouder zijn invloed op de lokale wetgevende colleges niet of nauwelijks meer zou 

laten gelden, en dat de burgers hun regenten voortaan zelf zouden mogen kiezen. Deze 

ontwikkelingen waren geen herhaling van de in de Republiek regelmatig terugkerende staatsgezinde 

reflex, maar hadden een wezenlijk nieuw, zelfs revolutionair karakter.33 De geschiedenis van de 

Republiek werd nu in toenemende mate geïnterpreteerd als een voortdurende strijd tussen 

stadhouders en staatsgezinde regenten, waarvan de burgerbevolking nu al ruim twee eeuwen lang 

het lijdzame slachtoffer was.34 

Patriotten in de stad Utrecht namen in 1784 het voortouw met het opstellen van een stedelijk 

concept-bestuursreglement, dat onder meer voorzag in een getrapt kiesstelsel bij een vrijgekomen 

vacature en de instelling van een controlerend college van burgergecommitteerden. Het idee voor 

dit college was de Utrechters nog aangereikt door Van der Capellen, die niet lang daarna overleed, 

zodat hij niet hoefde mee te maken dat de indiening van het concept-reglement de aanleiding 

vormde tot een bittere politieke strijd.35 

Onder de Utrechtse patriotten tekenden zich twee kampen af: de democratische vernieuwers 

stonden op invoering van het reglement, terwijl de intellectuele erfgenamen van de staatsgezinden 

het democratische gehalte ervan te hoog vonden. Op 11 maart 1785 leidde de benoeming tot de 

vroedschap van Jonathan Sichterman, een tegenstander van het reglement, tot een historische 

confrontatie tussen beide stromingen. Het stadhuis werd omsingeld door een ontevreden 

volksmassa die op de hand was van de democraten, waarna de benoeming werd teruggedraaid en 

ook negentien zittende vroedschapsleden tijdelijk hun zetel opgaven uit verontwaardiging over deze 

intimidatie. Na maandenlang getouwtrek tussen democratische en staatsgezinde patriotten en 

enkele overgebleven orangisten werd het nieuwe reglement in 1786 uiteindelijk in licht gewijzigde 

vorm ingevoerd.36 Hiermee had zich op lokaal niveau niets minder dan een revolutie voltrokken. 

De gebeurtenissen in Utrecht werden elders in het land op de voet gevolgd, en strekten vooral 

veel Hollandse steden tot voorbeeld. De als nooit tevoren florerende politieke pers diende als een 

                                                 
32 Waermond en Vryhart [pseud. Vreede], Gesprek over de vrijheid, 4. Zie ook Wyger R.E. Velema, ‘The concept of 
liberty in the Dutch Republic, 1780-1787’, in: idem, Republicans, 139-57, aldaar 152. 
33  Van Sas, ‘Opiniepers en politieke cultuur’, in: idem, Metamorfose, 195-221, aldaar 211; Klein, Patriots 
republikanisme, 213. 
34 Klein, Patriots republikanisme, 254. 
35 Van Sas, ‘Tweedragt overal’, 180-81; idem, ‘Politiek als leerproces’, 232-41.  
36 Van Sas, ‘Politiek als leerproces’, 241-42. 
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belangrijke katalysator voor landelijke verspreiding van patriotse denkbeelden. 37  Bovendien 

kwamen sinds 1784 afvaardigingen samen van de vrijcorpsen die overal in het land waren opgericht 

door burgers die zo het republikeinse ideaal van burgerwapening wilden realiseren.38 In juni 1785 

werd op de derde nationale vergadering van vrijcorpsen een Acte van Verbintenis gesloten, waarin 

men zich onder meer uitsprak voor een ‘volksregering bij representatie’. We kennen deze 

regeringsvorm tegenwoordig onder de noemer vertegenwoordigende democratie.39 

Dat het in een federale staat als de Republiek nog niet zo eenvoudig zou zijn de revolutie na de 

veelbelovende ontwikkelingen in Utrecht en elders nationaal te maken, bleek toen in de landelijke 

vrijcorpsvergaderingen onenigheid ontstond over de interne stemprocedure. De afgevaardigden uit 

Holland, waar de vrijcorpsen het radicaalst en het talrijkst waren, wilden per corps stemmen, terwijl 

de overige gewesten liever stemden per gewest. Het zwaartepunt van de patriotse activiteit 

verplaatste zich hierdoor naar de verschillende gewesten, die nu elk hun eigen vergadering 

oprichtten. 40  Het meningsverschil over de stemwijze vormde een voorafschaduwing van de 

moeilijkheden die zich een decennium later zouden voordoen in de Bataafse Republiek, toen voor 

het eerst in de geschiedenis werd gepoogd op nationaal niveau invulling te geven aan de 

representatieve democratie. 

Uit de gelederen van de Hollandse Vergadering kwam het plan dat later bekend is komen te 

staan als het Leids ontwerp (1785). Dit document, een gezamenlijke inspanning van patriotten als 

Pieter Vreede, Wybo Fijnje en Rutger Jan Schimmelpenninck, is een van de belangrijkste pogingen 

om het patriotse hervormingsprogramma samen te vatten. 41  Het beoogde een ‘grondwettige 

herstelling’ of terugkeer naar de zuivere republikeinse staatsvorm die in een ver verleden 

verondersteld werd te hebben bestaan, maar die door de eeuwen heen door kwaadwillende 

aristocratische en monarchale elementen zou zijn aangetast.42 

Grondwettige herstelling (2 delen, 1784-86) was ook de titel van een eveneens door een collectief 

van patriotse auteurs geschreven boekwerk, maar in weerwil van hun beroep op herstel bevatte dit 

                                                 
37 Van Sas, ‘Opiniepers en politieke cultuur’, 198-99. 
38  Zie over dit fenomeen: H.L. Zwitzer, ‘De militaire dimensie van de patriottenbeweging’, in: Grijzenhout, 
Mijnhardt en Van Sas ed., Voor vaderland en vrijheid, 27-52. 
39 Colenbrander, Patriottentijd, II, 226-27; Klein, Patriots republikanisme, 247. 
40 Colenbrander, Patriottentijd, II, 224-26. 
41 Het Leids ontwerp heette officieel Ontwerp om de republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van regent en 
burger, van binnen gelukkig en van buiten gedugt te maaken (Leiden 1785; Knuttel 21045). Zie over dit manifest 
Stephan Klein en Joost Rosendaal, ‘Democratie in context. Nieuwe perspectieven op het Leids Ontwerp (1785)’, 
DAE 26.1 (1994) 77-110, aldaar 80-81 en passim; Jeremy D. Popkin, ‘Dutch patriots, French journalists, and 
declarations of rights. The Leidse Ontwerp of 1785 and its diffusion in France’, Historical Journal 38.3 (1995) 553-65, 
aldaar 557-60. 
42 Wyger. R.E. Velema, ‘Dutch constitutionalism at the end of the eighteenth century’, in: idem, Republicans, 179-
200, aldaar 186. 
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document juist een belangrijke stimulans voor grondwettelijke vernieuwing. 43  Tot ver in de 

achttiende eeuw was het woord ‘constitutie’ opgevat als de politieke situatie van een staat, of 

simpelweg als synoniem voor ‘regering’. In de Amerikaanse Revolutie had echter het idee postgevat 

dat een constitutie een geschreven document moest zijn waarin de structuur van een regeringsvorm 

uiteen werd gezet en waarin ook de rechten van de burgers waren opgenomen. Een constitutie had 

alleen geldigheid, zo vonden de Amerikanen bovendien, wanneer deze door de soevereine bevolking 

was goedgekeurd.44 

Na hun onafhankelijkheid van Engeland hadden constituerende vergaderingen in de 

Amerikaanse staten één voor één een eigen constitutie ontworpen, een proces dat ook in Europa 

met aandacht was gevolgd. In de Republiek was de in 1579 door de Nederlandse provincies en 

tegen de Spaanse vorst Filips II getekende Unie van Utrecht altijd beschouwd als het constitutieve 

document van het Nederlandse bondgenootschap. 45  De auteurs van de Grondwettige herstelling 

realiseerden zich nu echter dat het nooit door de bevolking gesanctioneerde Unietractaat helemaal 

geen constitutie was in de moderne zin van dit woord.46 Hun achter een retorisch beroep op herstel 

verscholen oproep om de Republiek in navolging van de Amerikaanse staten een eigen constitutie 

te geven moet worden beschouwd als een belangrijk markeerpunt in de ontwikkeling van het 

patriotse politieke denken. Later zou de wens tot een grondwet te komen uitgroeien tot de 

voornaamste motor achter het politieke proces in de Bataafse Republiek. 

Misschien wel de belangrijkste individuele bijdrage aan het patriotse republikanisme werd 

geleverd door Rutger Jan Schimmelpenninck.47 Deze jonge jurist maakte in de vroege jaren tachtig 

deel uit van de studentengemeenschap in Leiden, waar de patriotten sterk vertegenwoordigd waren. 

Schimmelpenninck had meegewerkt aan het Leids ontwerp, maar daarnaast verdedigde hij in 

december 1784 zijn proefschrift De imperio populari caute temperato, dat in 1785 in het Nederlands 

                                                 
43 Grondwettige herstelling, van Nederlands staatswezen zo voor het algemeen bondgenootschap, als voor het bestuur van elke 
byzondere provincie; geschikt om het voornaam doelwit aan te toonen, waar toe de poogingen van goede regenten en de requesten 
van vaderlandlievende burgers moeten strekken (2 delen, Amsterdam 1784-86). 
44 Velema, ‘Dutch constitutionalism’, 187. Vergelijk ook Gerald Stourzh, ‘Constitution. Changing meanings of the 
term from the early seventeenth to the late eighteenth century’, in: Terence Ball en J.G.A. Pocock ed., Conceptual 
change and the constitution (Lawrence 1988) 35-54. 
45 Zie over de Unie van Utrecht: S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg ed., De Unie van Utrecht. Wording en werking 
van een verbond en een verbondsacte (Den Haag 1979); J.C. Boogman, ‘The Union of Utrecht. Its genesis and 
consequences’, in: idem, Van spel en spelers. Verspreide opstellen (Den Haag 1982) 53-83. 
46 Velema, ‘Concept of liberty’, 52-54; idem, ‘Dutch constitutionalism’, 187. 
47  Zie over Schimmelpennincks republikanisme: Stephan Klein, ‘Republikanisme en patriottisme. Rutger Jan 
Schimmelpenninck en de klassieke wortels van het republikeinse denken’, TvG 106.2 (1993) 179-207. Over 
Schimmelpenninck verder onder meer L.J. Rogier, ‘Rutger Jan Schimmelpenninck, op 31 oktober 1761 te 
Deventer geboren’, Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 77 
(1962) 149-202; Theun de Vries, Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek (Den Haag 1965); G. 
Schimmelpenninck, Rutger Jan Schimmelpenninck en eenige gebeurtenissen van zijnen tijd (Den Haag 1845) 73-79; 
N.C.F. van Sas, ‘Rutger Jan Schimmelpenninck. Van parlementariër tot president’, in: idem, Metamorfose, 293-302. 
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werd gepubliceerd als Verhandeling over eene wel ingerigte volksregeering.48 Dit uiterst helder geschreven 

en zorgvuldig geannoteerde proefschrift was opgebouwd als een theoretische beschouwing over de 

ideaaltypische ‘volksregeering’. Naar de politieke situatie in de Republiek werd niet verwezen. 

In plaats daarvan positioneerde Schimmelpenninck zich nadrukkelijk binnen een eeuwenoud en 

tegelijkertijd uiterst actueel politiek debat en putte hij uit de grondwetsteksten van de verschillende 

Amerikaanse staten, maar ook uit het werk van tal van republikeinse denkers, van Cicero tot 

Machiavelli en van Rousseau tot Montesquieu. De in Deventer geboren Schimmelpenninck, die net 

als Joan Derk van der Capellen had behoord tot de kring van de eerdergenoemde geleerde Simon 

de Vries, was bovendien vertrouwd met het werk van Britse auteurs als Richard Price en diens 

vriend en geestverwant Joseph Priestley, wiens sleutelwerk Essay on the first principles of government 

(1768) in 1783 door Van der Capellen was vertaald.49 

Schimmelpenninck sprak zich in zijn proefschrift ondubbelzinnig uit voor de ‘volksregeering’. In 

deze regeringsvorm bestuurden de burgers als leden van de maatschappij hun zaken zelf of lieten zij 

dit over aan vertegenwoordigers die bij meerderheid van stemmen uit hun midden waren verkozen. 

Hij sprak een onvoorwaardelijk vertrouwen uit in de mogelijkheid van politieke vertegenwoordiging 

met volledige handhaving van de staatkundige vrijheid van iedere burger. De jonge patriot was zich 

ervan bewust dat hij zich daarmee sterker uitdrukte dan Price, die de vertegenwoordigende 

democratie had voorgesteld als een net iets minder perfect systeem dan een vorm van zuiver 

zelfbestuur, en dat hij op dit punt fundamenteel van mening verschilde met de Zwitserse denker 

Jean-Jacques Rousseau.50 

In diens invloedrijke Du contrat social (1762) had Rousseau betoogd dat de algemene wil of 

oppermacht van het volk niet vervreemd, en dus óók niet vertegenwoordigd kon worden. Directe 

democratie was volgens de Zwitserse denker het ideale politieke bestel, en iedere vorm van 

representatie was onacceptabel of op zijn best onwenselijk.51 Schimmelpenninck maakte direct aan 

het begin van zijn Verhandeling duidelijk Rousseaus premisse niet te aanvaarden: 

                                                 
48 R.J. Schimmelpenninck, Disputatio juris publici inauguralis de imperio populari caute temperato (Leiden 1784); idem, 
Verhandeling over eene wel ingerigte volksregeering, A.B. Swart vert. (Leiden 1785); van het proefschrift verscheen ook 
nog een handelseditie in het Latijn. Zie over de verschillende uitgaven: Rogier, ‘Rutger Jan Schimmelpenninck’, 
152n. 
49 Schimmelpenninck, Schimmelpenninck, 7; Joseph Priestley, Proeve over de algemeene gronden van regeering en over de 
aart van politieke en burgerlijke vrijheid, Joan Derk van der Capellen vert. (Leiden 1783; Knuttel 20399). 
50 Schimmelpenninck, Verhandeling, 1-2. 
51 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social ou principes du droit politique (Amsterdam 1762) hoofdstuk 3.15. Zie over 
Rousseaus afwijzing van representatie: Richard Fralin, Rousseau and representation (New York 1978). Rousseau zag 
overigens ook wel in dat directe democratie in de grote naties van zijn tijd een praktische onmogelijkheid was. Hij 
had daarom in een andere publicatie, Considérations sur le gouvernement de Pologne, gesproken over de mogelijkheid 
de wil van de natie te laten uitspreken door afgevaardigden. Voorwaarde hierbij was wel dat deze afgevaardigden 
strikt gebonden bleven aan het mandaat dat zij hadden meegekregen van de burgers die hen hadden afgevaardigd: 
Jean-Jacques Rousseau, Considerations sur le gouvernement de Pologne et sur sa reformation projetée (Parijs 1782) 
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‘Dat de opperste magt zoude kunnen vervreemd en onherroepelijk opgedragen worden, ontken ik 

gaarne met Rousseau, maar dat het opperste bewind, of het recht om uit naam van ’volk de zaaken 

te bestieren, het geen niet anders is dan de uitoefening der opperste magt, niet aan zommigen uit het 

volk kan toevertrouwd worden, stem ik hem volkstrekt niet toe.’52 

 

Schimmelpenninck beargumenteerde deze overtuiging door te benadrukken dat het volk in staat 

was de bekwaamste lieden tot volksvertegenwoordigers te verkiezen, een gegeven dat door Rousseau 

zelf overigens niet werd ontkend.53 Omdat het van het uiterste belang was dat de belangrijkste 

ambten van de staat ook echt werden bekleed door burgers die boven hun medeburgers uitblonken 

in ‘braafheid’, ‘kloekmoedigheid’ en ‘wijsheid’, mocht een tot vertegenwoordiger verkozen burger 

de hem opgedragen ‘burgerlast’ (onus publicum) niet weigeren, maar moest hij deze in dienst van de 

maatschappij aannemen.54 Bijkomende voorwaarden waren dat burgers om hun stem te mogen 

uitbrengen moesten beschikken over een bepaalde mate van bezit en een zekere mate van inzicht in 

staatszaken, en dat zij hun vertegenwoordigers in alle vrijheid konden kiezen.55 

Wanneer aan deze voorwaarden werd voldaan, konden de burgers erop vertrouwen dat hun 

vertegenwoordigers beter in staat waren over staatszaken te oordelen dan zij, en moesten ze dit 

oordeel dan ook aan hen overlaten. 56  Met dit pleidooi voor volksvertegenwoordigers die 

onafhankelijk van hun kiezers opereerden, distantieerde Schimmelpenninck zich van het bindend 

mandaat dat in de gangbare politieke praktijk van de Republiek altijd was beschouwd als 

plechtanker van verstandig bestuur. Ook in eerdere patriotse pamfletten was deze onafhanklijkheid 

nog niet zo scherp geformuleerd. Pieter Vreede had in de eerder genoemde samenspraak tussen 

Waermond en Vrijhart bijvoorbeeld gesteld dat volksvertegenwoordigers in elk geval een ‘algemeen 

                                                                                                                                                         
hoofdstuk 7. Zie hierover onder meer Jean Roels, Le concept de représentation politique au dix-huitième siècle français 
(Leuven etc. 1969) 99; Gerhard Hoogers, De verbeelding van het soevereine. Een onderzoek naar de theoretische 
grondslagen van politieke representatie (Deventer 1999) 63-64. Rousseaus werk over Polen lijkt Schimmelpenninck nog 
niet bekend te zijn geweest. 
52 Schimmelpenninck, Verhandeling, 5-6; mijn cursivering. Zie ook Jonathan Israel, In strijd met Spinoza. Het failliet 
van de Nederlandse Verlichting (1670-1800), Hans van Cuijlenborg vert. (Amsterdam 2008) 25-27. Israel wijst terecht 
op het belang van deze passage, maar ontspoort wanneer hij stelt dat in Schimmelpennincks politieke theorie 
‘onmiskenbaar’ de stemmen doorklonken van de gebroeders De la Court en Spinoza, auteurs die door 
Schimmelpenninck – zoals Israel nota bene zelf toegeeft – in het geheel niet worden aangehaald. Vergelijk in deze 
zin Wyger R.E. Velema, ‘Jonathan Israel and Dutch patriotism’, DAE 41.2 (2009) 150-58, aldaar 155-56. 
53 Schimmelpenninck, Verhandeling, 54-55. Vergelijk Rousseau, Contrat social, hoofdstuk 3.6. 
54 Schimmelpenninck, Verhandeling, 37. 
55 Ibidem, 9 en 17-29. 
56 Ibidem, 31-32 en 43-44. 
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berichtschrift’ van hun kiezers zouden moeten volgen; hoe specifiek dit mandaat moest zijn had hij 

in het midden gelaten.57 

Waar patriotse tijdsdocumenten als het Leids ontwerp en de Grondwettige herstelling aan de 

vooravond van de Bataafse Republiek gedateerd zouden blijken en geen rol van betekenis meer 

speelden, zou Schimmelpennincks visionaire Verhandeling in 1794 een ongewijzigde herdruk 

beleven. Een vruchtbare voedingsbodem vond op dat moment vooral Schimmelpennincks 

antwoord op Rousseaus ontkenning van de mogelijkheid tot politieke representatie, waarmee hij in 

het Europa van de vroege jaren tachtig op de troepen vooruit liep.58 Hoewel de Rousseauïstische 

notie van de onmogelijkheid van vertegenwoording ook in de Bataafse tijd af en toe de kop zou 

opsteken, zou het onderscheid tussen enerzijds de onvervreemdbaarheid van de oppermacht van het 

volk en anderzijds de mogelijkheid tot uitoefening van deze oppermacht door verkozen 

vertegenwoordigers door veruit de meeste Bataven worden aanvaard. 

De discussie over soevereiniteit, vertegenwoordiging en de status van de ‘constitutie’ bleef geen 

aangelegenheid van politieke programma’s en vrijcorpsvergaderingen, maar drong ook door tot het 

institutionele niveau van de gewesten. In de zomer van 1786 dreigden de orangisten de 

meerderheid te verliezen in de Statenvergadering van Gelderland, en daarmee de macht over de 

provincie. De prins van Oranje voelde zich hierdoor zo in het nauw gedreven dat hij begin 

september overging tot een gewapend ingrijpen in de patriotse stadjes Hattem en Elburg, waar de 

patriotten met geweld werden verdreven. Voor de patriotten betekende dit burgeroorlog. De 

Hollandse Staten boden de gevluchte Gelderse patriotten hun bescherming aan en schorsten op 16 

september de stadhouder in zijn functie van kapitein-generaal van de door Holland betaalde 

regimenten.59 

Ook de Overijsselse Statenvergadering ging ertoe over de macht van de stadhouder in te perken. 

Utrecht, Friesland en Groningen raakten intern sterk verdeeld60 – in de eerste twee provincies was 

zelfs sprake van twee elkaar niet erkennende Statenvergaderingen – terwijl alleen in de 

Statenvergaderingen van Gelderland en Zeeland de orangisten vooralsnog de overhand hielden. De 

patriotten durfden nu hardop te denken aan een algehele revolutie die overal op lokaal niveau haar 

beslag moest krijgen, zonodig geholpen door inzet van een burgerleger. Het voorbeeld hiervoor 

                                                 
57 [Vreede], Gesprek over de vrijheid, 4. Zie ook Wyger R.E. Velema, ‘Conversations with the Classics. Ancient 
political virtue and two modern revolutions’, Early American Studies 10.2 (2012) 415-38, aldaar 433. 
58  Vergelijk Jonathan Israel, A revolution of the mind. Radical Enlightenment and the intellectual origins of modern 
democracy (Princeton 2010) 68 en idem, Democratic Enlightenment. Philosophy, revolution, and human rights, 1750-1790 
(Oxford 2011) 891. 
59 H.A. Weststrate, Gelderland in den patriottentijd (Arnhem 1903) 187-258; Rosendaal, Bataven!, 33-36. 
60 Het gewest Groningen heette formeel Stad Groningen en Ommelanden (kortweg Stad en Lande). 
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werd wederom gegeven in Holland, waar zogenaamde ‘vliegende legers’ in augustus 1787 de 

revolutie oplegden aan de steden die hiertoe uit eigen beweging niet geneigd waren.61 

Het orangistische kamp behield intussen de hoop dat het de revolutionaire ontwikkelingen nog 

volledig kon terugdraaien. Sinds het voorjaar van 1787 was men druk doende met voorbereidingen 

voor een contrarevolutie. De terugkeer naar Den Haag van Wilhelmina van Pruisen, de echtgenote 

van de stadhouder, moest een symbolische stap worden in dit proces. Op 28 juni vertrok 

Wilhelmina uit Nijmegen, waar het stadhouderlijke paar zich had teruggetrokken, maar onderweg 

werd zij aangehouden bij Goejanverwellesluis en op last van de Staten van Holland teruggestuurd. 

De patriotten waren gealarmeerd en de geplande tegencoup vond geen doorgang, maar dit incident 

betekende niettemin het begin van het einde voor de patriottenbeweging.62 

De machtige broer van Wilhelmina, koning Frederik Willem II van Pruisen, legde haar 

aanhouding uit als een zware belediging. Hij eiste genoegdoening van de Staten van Holland, maar 

kreeg nul op het rekest. Dit maakte de weg vrij voor een militaire interventie van Pruisische zijde. 

Op 13 september 1787 trok een Pruisische legermacht de Republiek binnen. De gewapende burgers 

bleken niet opgewassen tegen het geweld van dit professionele leger. Een kleine maand later 

capituleerde Amsterdam als laatst overgebleven patriottenbolwerk en was de militaire 

contrarevolutie een feit.63 

De ‘omwenteling’ van 1787 ging in de eerste maanden gepaard met grootschalige plunderingen 

en gewelddadigheden, die door het hernieuwd orangistische bewind werden gedoogd. Na deze 

periode van chaos volgden officiële maatregelen. Vooral in Holland werden de besturen en 

ambtenarencorpsen op alle overheidsniveaus gezuiverd. In de andere gewesten werd minder radicaal 

opgetreden, maar vonden niettemin zuiveringen plaats. Niet alleen ambtenaren in de strikte zin van 

het woord, maar ook de meest uitgesproken patriotse predikanten en hoogleraren werden uit hun 

functies ontheven. Op minder grote schaal was er sprake van gerechtelijke vervolgingen. Omdat 

onmogelijk alle patriotten konden worden vervolgd, kondigde het justitiële apparaat een 

amnestieregeling aan, maar wie in de revolutie een leidende rol had vertolkt liep het gevaar hiervan 

te worden uitgesloten.64 

Een deel van de patriotten wachtte de plunderingen en strafmaatregelen niet af. Enkele 

duizenden vluchtten de grens over om zich voor korte of langere tijd aan de orangistische repressie 

te onttrekken. Aanvankelijk vormden vooral de Oostenrijkse Nederlanden een populair 

                                                 
61 Rosendaal, Bataven!, 36-41. 
62 Zie over deze episode: W.A. Knoops en F.Ch. Meijer, Goejanverwellesluis. De aanhouding van de prinses van Oranje 
op 28 juni 1787 door het vrijkorps van Gouda (Amsterdam 1987); W.A. Knoops, Gouda 1787. Radicalisering, revolutie, 
restauratie (Amsterdam 2011) 247-93. 
63 Rosendaal, Bataven!, 42. 
64 Ibidem, 44-54. 
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toevluchtsoord, maar uiteindelijk zou het merendeel van de vluchtelingen terechtkomen in 

Frankrijk.65 Terwijl de meer bemiddelde Nederlanders zich in en rondom Parijs vestigden, streken 

ongeveer vijfduizend vluchtelingen vanaf 1787 neer in de stadjes van Frans-Vlaanderen en Artois, 

waar zij voor onderdak en financiële steun aanklopten bij de Franse overheid.66 Het gros van de 

ballingen zou de komende jaren doorbrengen in dit perifere deel van Frankrijk, waar ze echter net 

zo goed als de patriotten in de hoofdstad verzeild raakten in de onontkoombare storm die de Franse 

Revolutie heette.  

 

 

Franse Revolutie 

 

Aan het begin van het jaar 1789 was Frankrijk in de ban van de derde stand.67 Emmanuel-Joseph 

Sieyes, tot dan toe een vrij onbekende kanunnik van de kathedraal van Chartres, bleek met het 

pamflet Qu’est-ce que le tiers état? het scenario te hebben geschreven voor de eerste fase van de Franse 

Revolutie. 68  Het pamflet van Sieyes was een bijdrage aan de enige tijd daarvoor losgebarsten 

pamflettenstrijd over de aard van de eerste bijeenkomst van de États Généraux sinds 1614. Grote 

financiële problemen hadden koning Lodewijk XVI in augustus 1788 doen besluiten de Franse 

Staten-Generaal bijeen te roepen. Het publieke debat had zich vanaf dat moment vooral afgespeeld 

tussen voor- en tegenstanders van een mogelijke wijziging in de stemprocedure. 

Bij eerdere samenkomsten had elk van de drie standen die de Franse onderdanen 

vertegenwoordigden, de adel, de geestelijkheid en de derde stand, evenveel leden mogen 

afvaardigen en een even zware stem gehad. Veel pamfletschrijvers redeneerden nu dat de derde 

stand recht had op twee keer zoveel afgevaardigden als elk van de andere standen, aangezien zij de 

absolute meerderheid van de Fransen vertegenwoordigde. Een logische aanvullende eis was de 

                                                 
65 Zie over de ballingschap in de Oostenrijkse Nederlanden: Baartmans, Hollandse wijsgeren, 182-202. 
66 Rosendaal, Bataven!, 224 en passim; A. Doedens, ‘De patriotse vluchtelingen’, in: Grijzenhout, Mijnhardt en 
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stemmingen voortaan per hoofd in plaats van per stand te laten plaatsvinden, omdat een 

verdubbeling van het aantal afgevaardigden anders louter symbolisch zou zijn.69 

Ook Sieyes rekende zijn lezers voor hoe de verhoudingen lagen: in zijn berekening bestond de 

derde stand uit 25 miljoen Fransen, terwijl de overige twee standen bij elkaar nog geen 

tweehonderdduizend edelen en geestelijken telden. Anders dan de meeste pamfletschrijvers 

betoogde hij echter dat een verdubbeling van het aantal afgevaardigden nog altijd op geen enkele 

wijze recht zou doen aan de derde stand, die op deze manier zwaar ondervertegenwoordigd zou 

blijven.70 De hervormingen die hij Sieyes voorstelde waren radicaler van aard. Als uitgangspunt nam 

hij de politieke theorie die door Rousseau was uiteengezet in diens Du contrat social, zonder 

overigens expliciet naar de Zwitserse denker te verwijzen. De natie was ontstaan op het moment dat 

voorheen geïsoleerde individuen met elkaar een maatschappelijk verdrag waren aangegaan, 

waardoor hun individuele willen waren versmolten tot een algemene wil. Deze natie, die voorafging 

aan welke vorm van constitutionele ordening dan ook, behield het onvervreemdbare recht op ieder 

moment uiting te geven aan die wil, op de manier die zij verkoos. In constitutionele kwesties, en zo 

beoordeelde Sieyes de vraag hoe de États Généraux moesten worden samengesteld, kon alleen de 

natie zelf besluiten nemen.71 

Het was op het punt van de vertegenwoordiging dat Sieyes bewust afweek van Rousseau, en het 

was zijn precies op het juiste moment geformuleerde representatietheorie die Qu’est-ce que le tiers 

état? maakte tot hét manifest van de vroege Franse Revolutie. Wanneer het ging om het vaststellen 

van een constitutie kon de natie zich volgens Sieyes laten vervangen door een lichaam van 

buitengewone vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers bepaalden de constitutie, net als de 

natie zelf dit zou doen. De algemene wil die zij door onderlinge beraadslagingen formuleerden was 

even geldig als de wil van de natie zelf. Bij deze vorm van buitengewone vertegenwoordiging was het 

politieke lichaam dat hiervoor tijdelijk in het leven werd geroepen weliswaar niet de natie, maar 

mocht het wel als de natie worden beschouwd.72 

Uit deze redenering volgde voor Sieyes dat de États Généraux ongeschikt waren om 

veranderingen in de constitutie aan te brengen. Het probleem was dat hun bijeenroeping door de 

koning niet meer viel terug te draaien. De pragmatische oplossing die Sieyes hiervoor aandroeg was 
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even eenvoudig als revolutionair. Omdat de afgevaardigden van de derde stand nu eenmaal de 

overgrote meerderheid van de Franse natie vertegenwoordigden, had de derde stand in zijn ogen 

het volste recht zichzelf uit te roepen tot een zogeheten Assemblée Nationale en zo de natie een 

geschreven grondwet te geven.73 

Op de dag van de opening van de États Généraux, 5 mei 1789, verzocht koning Lodewijk XVI 

iedere stand onafhankelijk aan te vangen met de procedure van verificatie van de geloofsbrieven van 

de afgevaardigden. De derde stand weigerde deze stap uit angst dat dit de opmaat zou zijn voor een 

stemming per stand in plaats van per hoofd. De impasse die hierdoor ontstond duurde voort tot 

begin juni, toen Emmanuel Sieyes, hoewel zelf een geestelijke, als afgevaardigde van Parijs toetrad 

tot de derde stand.74 Al snel bleek dat Sieyes met zijn pamflet zoveel invloed had verworven dat hij 

het initiatief in de standenvergadering naar zich toe kon trekken. 

Op 10 juni stelde hij voor dat de leden van de derde stand de leden van de overige standen 

zouden oproepen om zich bij hen te voegen; samen met de welwillende edelen en geestelijken zou 

de derde stand dan een constituerende vergadering vormen. Dit voorstel werd in licht gewijzigde 

vorm aangenomen. Vijf dagen later kwam hij met een nieuw voorstel: de derde stand zou zichzelf 

moeten omdopen tot ‘des représentans connus et verifiés de la nation française’. Na een debat werd 

deze weinig aansprekende naam op 17 juni verworpen ten gunste van de veel puntiger titel 

Assemblée Nationale – nota bene de term die Sieyes eerder in Qu’est-ce que le tiers état? had 

voorgesteld.75 Door zich uit te roepen tot constituerende Assemblée Nationale waren de leden van 

de États Généraux begonnen de tot voor kort onaantastbaar geachte soevereiniteit van de koning te 

ondergraven. In de eerste, cruciale fase van dit proces had Sieyes de regie in handen.76 

De koning zag geen andere mogelijkheid dan de overgebleven leden van de overige twee standen 

op te dragen zich ook bij de Assemblée te voegen, in de hoop dat de zaken in hun aanwezigheid een 

gunstiger wending zouden nemen. Uit respect voor de koning voegden de nieuwe leden zich bij de 
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Assemblée, maar velen van hen beschouwden zich als gebonden aan het mandaat van hun 

kiesdistrict en weigerden daarom aan de beraadslagingen deel te nemen. Op 8 juli reageerde de 

Assemblée hierop door te besluiten, wederom na een voorstel van Sieyes, dat zij zich hiervan niets 

zou aantrekken en haar werkzaamheden zou voortzetten.77 

In het najaar van 1789 voerde Sieyes zijn representatietheorie een cruciale stap verder dan in 

Qu’est-ce que le tiers état? Hij benadrukte nu dat de natie haar wil uitsluitend kenbaar kon maken door 

de vrije, ongebonden beraadslagingen van haar vertegenwoordigers, en dat iedere inmenging van 

burgers bij het maken van wetten thuishoorde in een directe democratie. Het grootste deel van de 

mensheid beschouwde hij als ‘machines de travail’, die weliswaar burgerrechten hadden, maar beter 

af waren wanneer ze deze rechten lieten uitoefenen door vertegenwoordigers, die hiertoe beter in 

staat waren dan zijzelf, zonder daarmee van de rechten afstand te doen. 78 

De representatieve regering was daarmee voor Sieyes niet het noodzakelijke kwaad dat zij voor 

Rousseau was geweest, noch de regeringsvorm die zoals bij Price het ideaal van zelfbestuur dicht 

genoeg benaderde, en zelfs niet zoals voor Schimmelpenninck een alternatief dat in het geheel niet 

voor zelfbestuur onderdeed, maar de enige rationele en juiste manier om tot goede wetten te komen. 

De mogelijkheid de natie te vervangen door een politiek lichaam, die hij in Qu’est-ce que le tiers état? 

nog uitsluitend had gereserveerd voor een lichaam van buitengewone vertegenwoordigers en alleen 

in het specifieke geval van een constituerende vergadering, strekte zich nu ook uit tot een gewone, 

wetgevende vergadering.79 In theorie bleef de natie voor Sieyes het soevereine lichaam, maar zij kon 

dit slechts zijn in symbolische zin. Het vertegenwoordigend lichaam was voor hem nu het werkelijke 

soevereine lichaam, omdat alleen daar de natie in haar geheel concreet samen kon komen om de 

algemene wil te formuleren.80  

Impliciet greep Sieyes daarmee terug op de leer van de twee lichamen van de koning, die volgens 

middeleeuwse theoretici beschikte over een werkelijk, sterfelijk lichaam en een symbolisch politiek 

lichaam. Sieyes benadrukte tevens het belang van de unité et indivisibilité (eenheid en 
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ondeelbaarheid) van het soevereine lichaam, en bouwde ook in dat opzicht voort op de 

soevereiniteitstheorieën van het ancien régime. De notie dat soevereiniteit absoluut en ondeelbaar 

moest zijn was in Frankrijk gemeengoed geworden in de tweede helft van de zestiende eeuw, en het 

was de jurist Jean Bodin geweest die in Frankrijk het overtuigendst had betoogd dat ondeelbare 

soevereiniteit alleen kon bestaan in het natuurlijke lichaam van de vorst. 81 Zowel Rousseau als 

Sieyes nam de monarchistische theorie van de ondeelbare soevereiniteit als vertrekpunt, maar waar 

Rousseau de vorst had vervangen door het volk, verving Sieyes de vorst de facto door het 

vertegenwoordigend lichaam. 

Het feit dat Sieyes zijn theorie bouwde op het fundament van het ondeelbare soevereine 

koningschap had een aantal belangrijke implicaties voor de manier waarop hij de representatieve 

regering in de praktijk voor zich zag. Zo verzette hij zich tegen het idee van een in twee kamers 

opgedeeld wetgevend lichaam, dat volgens hem in strijd was met de ondeelbare soevereiniteit.82 

Ook hamerde hij erop dat de Assemblée Nationale permanent moest zijn, omdat hij het een absurd 

idee vond dat een soeverein politiek lichaam tijdelijk non-existent kon zijn, waarna het door een 

uitvoerend lichaam, dat niet soeverein was, weer tot leven moest worden gewekt.83 

De uiterste garantie voor de permanentie van het soevereine lichaam was voor Sieyes het 

principe van ‘regeneratie’, dat in al zijn constitutionele plannen terugkeert. 84  In plaats van 

periodieke verkiezingen waarin het gehele wetgevende lichaam in één keer gekozen werd, vond 

Sieyes het van het uiterste belang jaarlijks niet meer dan een derde van het wetgevend lichaam te 

vervangen. Zijn uitgangspunt was ook hier de theorie van de eeuwige continuïteit van het soevereine 

koningschap. Sieyes meende echter dat deze continuïteit pas werkelijk kon worden gegarandeerd 

met de maatregel die hij in gedachten had voor de Assemblée Nationale.85 

Als prominent lid van de door de Assemblée ingestelde constitutiecommissie had Sieyes een 

belangrijke stem in de constitutionele debatten die zouden leiden tot de Franse grondwet van 1791. 

In dit document werd vastgelegd dat de soevereiniteit toebehoorde aan de natie en moest worden 
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beschouwd als één, ondeelbaar, onvervreemdbaar en onverjaarbaar.86 Het wetgevend lichaam, dat 

permanent was en bestond uit één kamer, vertegenwoordigde samen met de koning het volk.87 De 

leden van het wetgevend lichaam vertegenwoordigden de gehele natie en niet alleen het 

departement waarin ze gekozen waren; er kon hen van de zijde van de departementen dus geen 

enkel mandaat worden gegeven.88 

De wil van Sieyes was zeker niet altijd wet. In weerwil van zijn pleidooi voor gedeeltelijke 

regeneratie besloot de Assemblée dat iedere twee jaar een geheel nieuw wetgevend lichaam zou 

worden verkozen.89 Gevoeliger was de nederlaag die hij leed toen de Assemblée Nationale met een 

grote meerderheid besloot tot een zogenaamd opschortend veto voor de koning. Dit hield in dat 

Lodewijk XVI wetten tijdelijk kon tegenhouden, en dat een veto van hem zou worden gevolgd door 

een beroep op het volk, dat zich in grondvergaderingen over de wet zou moeten uitspreken. Sieyes 

verzette zich tegen ieder koninklijk veto, maar vooral het beroep op het volk was hem een doorn in 

het oog: het volk kon in zijn ogen slechts één stem hebben – de stem die door de 

volksvertegenwoordigers werd geformuleerd.90 

Lodewijk XVI op zijn beurt was diep gegriefd dat hem geen absoluut maar slechts een beperkt 

vetorecht was toegekend, terwijl de Assemblée hem eerder al verschillende andere koninklijke 

privileges had ontnomen. 91  In april 1791 gaf hij zijn goedkeuring aan de op handen zijnde 

grondwet bij een persoonlijk bezoek aan de Assemblée, maar tegelijkertijd waren de 

voorbereidingen voor zijn vlucht naar het buitenland in volle gang.92 De mislukte vlucht van de 

koning, die plaatsvond op 21 juni, vormde een keerpunt in de revolutie. In Parijs, waar Lodewijk 

XVI vanaf nu leefde als een gevangene in zijn eigen paleis, kwam de bevolking in opstand tegen de 

monarchie. In de pers klonk de steeds luider wordende roep om van Frankrijk een republiek te 

maken. Snel radicaliserende politieke clubs organiseerden demonstraties en boden petities aan in 

de Assemblée Nationale.93 

Deze petities werden afgewezen of verdwenen direct bij een parlementaire commissie in de lade. 

De verontwaardiging van de Parijzenaars richtte zich daardoor ook steeds meer op de Assemblée.94 

Binnen de vergadering hadden zij de steun van een kleine maar groeiende groep 
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volksvertegenwoordigers rondom Maximilien de Robespierre, een tot dan toe relatief onopvallende 

advocaat uit Arras. Waar Robespierre en zijn geestverwanten de nadruk aanvankelijk zoals vrijwel 

iedereen hadden gelegd op de autonomie van het vertegenwoordigend lichaam, leken ze zich nu 

opeens Rousseaus afwijzing van politieke vertegenwoordiging te herinneren. De oppermacht van 

het volk ontwaarden deze volksvertegenwoordigers steeds minder in hun eigen Assemblée, en steeds 

meer in de straten van Parijs.95 

Voorbijgaande aan deze minderheid trad de Assemblée met harde hand op tegen protesten. Zij 

besloot dat Lodewijk XVI zijn plaats als hoofd van de uitvoerende macht zou terugkrijgen wanneer 

hij de grondwet had getekend. 96  Dit gebeurde op 14 september, waarna in oktober de 

constitutionele Assemblée Nationale Législative aantrad. Mede door de beperkingen die in de 

grondwet van 1791 waren opgenomen ten aanzien van het kiesrecht hadden de verkiezingen 

geresulteerd in een vergadering die werd gedomineerd door gematigde aanhangers van de nieuwe 

constitutionele monarchie. 97 Deze onervaren volkvertegenwoordigers – hun voorgangers uit de 

Assemblée Nationale hadden op voorstel van Robespierre hun eigen onverkiesbaarheid 

gedecreteerd98 – konden op weinig sympathie rekenen van de radicale Parijse volkssociëteiten. In de 

maanden die volgden gingen die zich steeds meer roeren toen de koning tot tweemaal toe zijn veto 

uitsprak over maatregelen tegen tegenstanders van de revolutie.99 Het duurde tot 10 augustus 1792 

voordat het geradicaliseerde stadsbestuur van Parijs – de zogenaamde Commune – een 

volksopstand ontketende die met de arrestatie van de koninklijke familie een einde maakte aan 

bijna tien eeuwen Franse monarchie.  

Zes chaotische weken later trad een nieuw, ditmaal op basis van algemeen mannenkiesrecht 

verkozen constituerend en wetgevend lichaam aan. De Convention Nationale proclameerde direct na 

haar aantreden de eerste Franse Republiek. Veel van de leiders van de Parijse opstand zaten nu als 

volkvertegenwoordigers in de Convention en hadden de mond vol van de soevereiniteit van het 

volk, met wie zij in de praktijk vooral de Parijse radicalen bedoelden. Onder hen bevond zich 

Robespierre, die als journalist en prominent lid van de Commune de omwenteling van 10 augustus 

had toegejuicht en als volksheld was teruggekeerd in het centrum van de macht. In de Convention 

werd hij de belangrijkste vertegenwoordiger van de partij van de Montagnards en nam hij het op 

                                                 
95 Norman Hampson, Prelude to terror. The Constituent Assembly and the failure of consensus, 1789-1791 (Oxford etc. 
1988) 106-108 en 173. 
96 Tackett, When the king took flight, 141. 
97 Zie over de Assemblée Législative: C.J. Mitchell, The French legislative assembly of 1791 (Leiden etc. 1988). 
98 Zie hierover R.K. Gooch, Parliamentary government in France. Revolutionary origins, 1789-1791 (Ithaca 1960) 185-97; 
Barry M. Shapiro, ‘Self-sacrifice, self-interest, or self-defense? The Constituent Assembly and the “Self-denying 
ordinance” of May 1791’, FHS 25.4 (2002) 625-656. 
99 David Andress, The Terror. Civil war in the French Revolution (Londen 2005) 61. 
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tegen de Girondijnen, die vooral de sentimenten vertolkten van de Franse wereld buiten Parijs; de 

laatsten oordeelden hard over de slachtingen die tijdens de opstand van de Commune waren 

aangericht.100 

De Montagnards en de Girondijnen stonden ook tegenover elkaar in het proces tegen Lodewijk 

XVI, dat eind 1792 in de Convention werd gevoerd. Robespierre had zich vooraf uitgesproken 

tegen een proces, omdat hij vond dat het volk zich op 10 augustus al had uitgesproken vóór executie 

van de koning. Toen het proces er toch kwam, bracht hij hetzelfde argument in stelling tegen het 

Girondijnse voorstel om de grondvergaderingen in het land zich te laten uitspreken over de straf 

voor de koning. In naam van het volk werd in de Convention dit appel au peuple verworpen, een 

belangrijke overwinning voor de Montagnards.101 Robespierre speelde ook een leidende rol in de 

befaamde Club de Jacobins, een veel door parlementsleden gefrequenteerde politieke sociëteit die was 

vernoemd naar het voormalige klooster waarin zij bijeenkwam. De Jacobijnenclub was altijd bezocht 

door zowel Montagnards als Girondijnen, maar hieraan kwam een eind toen de Girondijnse leider 

Jacques Pierre Brissot in oktober 1792 van de club werd uitgesloten op beschuldiging van 

samenzwering, een actie waar Robespierre mede de hand in had.102 Vanaf dat moment domineerde 

de partij van de Montagnards de Parijse Jacobijnenclub volledig en werd Jacobin een synoniem van 

Montagnard. 

Op 21 januari 1793 werd de Franse koning Lodewijk XVI ter dood gebracht en ging er een 

schok van afschuw en verontwaardiging door Europa. Nadat Frankrijk in 1792 al in oorlog was 

geraakt met Oostenrijk en Pruisen, traden in januari 1793 ook Spanje en Portugal toe tot de anti-

Franse coalitie. In februari was het vooral op aandringen van de Girondijnen dat de Convention 

met een nieuwe oorlogsverklaring ook Groot-Brittannië en de Republiek toevoegde aan haar toch al 

talrijke vijanden. De op alle fronten rampzalig verlopende oorlog en de daarmee gepaard gaande 

prijsinflatie voedden in Parijs de anti-Girondijnse sentimenten. Op 31 mei kwam het tot een 

nieuwe opstand, die leidde tot de eerste van een reeks zuiveringen waarmee de Girondijnen uit de 

Convention werden verwijderd. De Parijse gebeurtenissen leidden tot een reactie van Girondijnen 

in de departementen, die nu op hun beurt in opstand kwamen. Deze federalistische revolte, zoals de 

opstand door het overgebleven rompparlement werd gebrandmerkt, kreeg al snel het karakter van 

een burgeroorlog.103 

                                                 
100  David P. Jordan, The revolutionary career of Maximilien Robespierre (New York etc. 1985) 98-116; Raymonde 
Monnier, L’espace public démocratique. Essai sur l’opinion à Paris de la Révolution au Directoire (Parijs 1994) 135-46; 
Paul R. Hanson, The Jacobin republic under fire. The federalist revolt in the French Revolution (University Park 2003) 38-
44. 
101 Hanson, Jacobin republic, 44-48. 
102 Michael L. Kennedy, The Jacobin clubs in the French Revolution, deel II, The middle years (Princeton 1988) 296. 
103 Hanson, Jacobin republic, passim. 
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Intussen hield de Convention zich bezig met het ontwerpen van een nieuwe grondwet. Het 

uiteindelijke ontwerp dat op 24 juni 1793 werd aangenomen was radicaal, maar niet zo radicaal als 

de Jacobijnen zich in hun vooral tot de Parijzenaars gerichte toespraken van de voorgaande 

maanden hadden laten kennen. De grondwet moet dan ook vooral worden begrepen als een poging 

te komen tot verzoening met de opstandelingen.104 Het document voorzag in een relatief tandeloze 

uitvoerende macht bestaande uit 24 ministers, en een wetgevende macht die werd gevormd door 

een machtig, unicameraal Corps législatif. Dit wetgevend lichaam maakte decreten en wetten. 

Decreten waren direct geldig, maar wetten moesten ter bekrachtiging aan de bevolking worden 

voorgelegd wanneer een deel van de grondvergaderingen hierom vroeg. Er was dus een belangrijke 

rol weggelegd voor de grondvergaderingen, die aanhoudend zouden moeten samenkomen om zich 

uit te spreken. Iedere burger zou toegang krijgen tot de grondvergaderingen, en iedere Franse man 

vanaf 21 jaar zou als burger worden beschouwd, net als vrijwel iedere buitenlander die langer dan 

een jaar in Frankrijk woonde.105 

De grondwet was ontworpen door het Comité de Salut Public, een parlementaire commissie die 

oorspronkelijk was ingesteld om toezicht te houden over de uit zes ministers bestaande uitvoerende 

macht. Formeel was het Comité net als andere parlementaire commissies een integraal onderdeel 

van de Convention, waaraan het maandelijks verantwoording verschuldigd was. In het debat dat tot 

de oprichting had geleid was geopperd het een uitvoerende commissie te noemen, maar dit voorstel 

was verworpen met een beroep op de noodzaak de wetgevende en uitvoerende macht strikt 

gescheiden te houden.106  

Onder druk van de zich in de zomermaanden verder verhardende strijd tegen anti-revolutionaire 

krachten uit binnen- en buitenland vervaagde deze scheiding echter alsnog. Op instigatie van de 

eind juli toegetreden Robespierre greep het Comité de Salut Public de oorlogssituatie aan om zich 

door de Convention met steeds meer bevoegdheden te laten bekleden. Vanaf het najaar van 1793 

werd de uitvoerende macht in Frankrijk de facto uitgeoefend door een twaalfkoppige parlementaire 

commissie die de ministeries aanstuurde en de Convention met de steun van de radicale 

Parijzenaars op de publieke tribunes in haar greep wist te houden. Op 10 oktober gaf het Comité 

zichzelf een mandaat voor onbepaalde tijd door te verklaren dat het intermediaire bestuur van 

Frankrijk revolutionair zou blijven. Zolang de oorlog voortduurde, zou de grondwet niet worden 

                                                 
104 R.R. Palmer, Twelve who ruled. The year of the terror in the French Revolution (Princeton 1969; 1ste ed. 1941) 34. 
105 ‘Constitution de 1793 ou de l’An I’, in: Godechot ed., Les constitutions, 69-92. 
106 Palmer, Twelve who ruled, 28-29. 
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geïmplementeerd.107 De leden van het Comité bleven zelf benadrukken dat zij als onderdeel van de 

Convention de wil van het soevereine volk belichaamden, maar ze gaven hieraan een geheel andere 

invulling dan Sieyes in de eerste fase van de revolutie had gedaan. Soeverein was voor het Comité 

alleen dat deel van het volk dat zich volledig vereenzelvigde met de idealen van de revolutie; ieder 

die dit niet deed of daarvan werd verdacht, vertegenwoordigde het kwaad waarvan het land moest 

worden gezuiverd.108  

De uitbanning van het kwaad zocht het Comité te bewerkstelligen door steeds meedogenlozer 

decreten door de Convention te loodsen, die het mogelijk maakten burgers op basis van uiterst vage 

beschuldigingen voor een Tribunal révolutionnaire te dagen. Deze terreurwetten kostten het leven aan 

vele duizenden Fransen, terwijl intussen ook de burgeroorlog en de oorlog tegen de 

contrarevolutionaire coalitie hun tol bleven eisen. In de eerste helft van 1794 zonk het land diep 

weg in een sfeer van angst en paranoia. Ook in het centrum van de macht was niemand zijn leven 

meer zeker. Volksvertegenwoordigers die de terreurwetten hadden gesteund eindigden nu zelf onder 

de guillotine, nadat zij in staat van beschuldiging waren gesteld door een openbaar aanklager die 

werd aangestuurd door het Comité de Salut Public en door het nauw met dit Comité 

samenwerkende Comité de Sûreté Générale, de parlementaire commissie voor politie en justitie.109 

Nadat begin april een groep rondom de populaire George Danton was gearresteerd, was in de 

Convention alle openlijke tegenstand tegen het Comité gebroken. Nog voor Dantons 

terechtstelling, vijf dagen later, stemde de Convention in met de afschaffing van de ministeries, 

waardoor de uitvoerende macht nu ook formeel in handen was van het vertegenwoordigend 

lichaam, dat aan de leiband lag van het Comité de Salut Public.110 

Een op 10 juni aangenomen decreet maakte de veroordeling van vermeende vijanden van de 

revolutie nog eenvoudiger dan zij al was. Deze wet leidde tot een splitsing in het Comité. Het drietal 

Robespierre, Louis Antoine de Saint-Just en Georges Couthon, dat de wet in de Convention had 

verdedigd, kwam in het Comité nu steeds meer alleen te staan. Hun tegenstanders verbonden zich 

met het Comité de Sûreté Générale, dat zich door de nieuwe wet gepasseerd had gevoeld, en met 

volksvertegenwoordigers die vreesden dat zij de volgenden waren tegen wie de wet zich zou keren. 

                                                 
107 Dodu, Parlementarisme, 265-66 en 273-75; B. Mirkine-Guetzévitsch, ‘Le gouvernement parlementaire sous la 
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108 Palmer, Twelve who ruled, 72-76; Alfred Cobban, ‘The political ideas of Maximilien Robespierre during the 
period of the Convention’, in: idem, Aspects of the French Revolution (Londen 1968) 159-91, aldaar 162-63 en 185-
88. 
109 Palmer, Twelve who ruled, 366. 
110 Dodu, Parlementarisme, 276-80; Palmer, Twelve who ruled, 307. 
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Op 27 juli 1794 – 9 Thermidor van het jaar II volgens de nieuwe Franse kalender111 – bracht deze 

gelegenheidscoalitie Robespierre en zijn naaste handlangers ten val. Een dag later werden zij 

geguillotineerd en brak in de Franse Revolutie een overgangsfase aan, die bekend is komen te staan 

als de Thermidoriaanse Reactie.112 

 

 

Stadhouderlijke restauratie en Bataafse omwenteling 

 

Pieter Paulus was te laat. De Rotterdamse advocaat had willen meedoen aan een prijsvraag van het 

Teylers Godgeleerd Genootschap. De inzet van deze prijsvraag, in feite een soort essaywedstrijd die 

behoorde tot de succesformules van de achttiende-eeuwse genootschapscultuur, was een 

verhandeling over het thema gelijkheid. Het Haarlemse genootschap sloot de termijn voor 

inzendingen op 1 december 1791 en bekroonde de bijdragen van de Amsterdamse hoogleraar 

Hendrik Cras en diens Utrechtse collega William Brown.113 Paulus had de deadline niet gehaald, 

maar kon zich wel enig gebrek aan voortvarendheid veroorloven. Toen hij zijn Verhandeling over de 

vrage: in welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelyk te zyn? in 1793 alsnog voltooide, vond hij 

direct een uitgever bereid om deze te publiceren. 114 

In een opdracht toonde hij zich er erkentelijk voor dat het genootschap dit belangwekkende 

onderwerp aan de orde had gesteld.115 Deze erkentelijkheid bleek wederzijds. De directeuren van 

Teylers wijdden een speciale vergadering aan de vraag hoe op Paulus’ verlate bijdrage gepast kon 

worden gereageerd. Zij besloten hem een dankwoord te sturen, ‘met verklaaringe van hunne 

volkomenste goedkeuringe der verhandeling’. Daarbij lieten ze, bij wijze van uitzondering, een 

zilveren penning voor Paulus slaan, waarin was gegraveerd: ‘Aan den heer mr. Pieter Paulus, 
                                                 
111  Zie over de Franse revolutionaire kalender: Matthew Shaw, Time and the French Revolution. The republican 
calendar, 1789-Year XIV (Londen 2011). 
112 In de historiografische periodisering markeert de invoering van de grondwet van 1795 de overgang van het 
Thermidoriaanse bewind naar het bewind van het Directoire, dat duurde tot de staatsgreep van Napoleon op 18 
Brumaire van het Jaar VIII, ofwel 9 november 1799. Zie voor een historiografisch overzicht: Howard G. Brown en 
Judith A. Miller, ‘New paths from the Terror to the Empire. A historiographical introduction’, in: idem ed., Taking 
liberties. Problems of a new order from the French Revolution to Napoleon (Manchester etc. 2002) 1-19. 
113  Zie voor de inzendingen van Cras en Brown de Verhandelingen, raakende den natuurlyken en geopenbaarden 
godsdienst, uitgegeven door Teylers Godgeleerd Genootschap (36 delen, Haarlem 1781-1860) XIII. Over Cras: C.H.J. 
Jansen, ‘H.C. Cras (1739-1820). Hoogleraar en natuurrechtsgeleerde in hart en nieren’, in: E.O.G. Haitsma Mulier 
e.a. ed., Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School, 1632-1877 (Amsterdam 1997) 287-310. 
114 Pieter Paulus, Verhandeling over de vrage: in welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelyk te zyn? En welke zyn de 
regten en pligten, die daaruit voordvloeien? (Haarlem 1794; 1ste ed. 1793). Over Paulus: P.H. Suringar, Biografische 
aanteekeningen betreffende mr. Pieter Paulus (Leiden 1879); L. de Gou, ‘Pieter Paulus (1753-1796)’, in: idem, 
Biografische bijdragen over achttiende-eeuwers. Fragmenten van jaarredes gehouden in de algemene vergadering van de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, 1979-1985 (Haarlem 1986) 141-69; E.J. Vles, Pieter Paulus (1753-1796). 
Patriot en staatsman (Amsterdam 2004); Baggerman en Dekker, Kind van de toekomst, passim. 
115 Paulus, Verhandeling, vi. 
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verdeediger van der menschen gelijkheid’.116 Na publicatie werd de Verhandeling van Paulus direct 

een bestseller waarbij het succes van de bekroonde inzendingen verbleekte. Een jaar na dato had het 

werk al vier drukken beleefd.  

De sleutel tot Paulus’ succes was zijn vermogen om in zijn geschriften als geen ander de grenzen 

van het toelaatbare op te zoeken. Dit had hij al eerder bewezen in zijn studietijd, toen hij landelijke 

bekendheid had gekregen met de publicatie van Het nut der stadhouderlijke Regering (1772), dat 

eveneens gretig aftrek had gevonden. 117  In dit boek presenteerde Paulus zich – aanvankelijk 

anoniem – als overtuigd voorstander van de bestaande stadhouderlijke structuur van de Republiek 

der Zeven Verenigde Nederlanden, maar benutte hij deze positie wel om op het bestel forse kritiek 

uit te oefenen. In het bijzonder richtte hij zich op de kwalijke gevolgen van de cliëntelistische 

hofcultuur van Willem V van Oranje. Paulus benadrukte te midden van de staatsgezinde en de 

orangistische factie een onpartijdige positie te willen innemen. Toen hij echter twee jaar na de 

eerste publicatie zijn auteurschap erkende, bezorgde een felle orangistische lobby hem niettemin de 

reputatie een vijand van de stadhouder te zijn.118 

Paulus’ antwoord aan zijn critici was de vierdelige Verklaring der Unie van Utrecht (1775-1779), 

een grondige historisch-wetenschappelijke analyse van het Unietractaat. Paulus beschouwde de 

Unie als de enige legitieme basis voor het stadhouderlijke bestel, en roemde haar als ‘een der beste 

grondwetten welken met menschelijke wijsheid immer konden beraamd worden’. In het verleden is 

zijn Verklaring hierdoor nogal eens opgevat als een kritiekloze lofzang op deze overeenkomst.119 

Belangrijk is evenwel ook het zinnetje dat Paulus aan de zojuist geciteerde opmerking toevoegde: 

‘voor den tijd waarin ze gemaakt wierd’.120 Waar prins- en staatsgezinden tot dan toe vooral kritiek 

hadden geleverd op de wijze waarop het kamp van de tegenstanders de Unie interpreteerde, durfde 

Paulus het aan de Unie zélf neer te zetten als een vehikel van vervlogen tijden. Tussen de regels vol 

loftuitingen gaf hij op subtiele wijze te verstaan dat de Unie, hoe briljant ook in haar eigen tijd, zo 

langzamerhand toch wel voor verbetering vatbaar was. ‘’T zou toch eene groote dwaasheid zijn,’ 

schreef hij elders,  

 

                                                 
116 De Gou, ‘Pieter Paulus’, 159-61. 
117 [Pieter Paulus], Het nut der stadhouderlyke regering, aangetoond by gelegenheid der geboorte van Willem Frederik, prince 
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over Prediker VIII: vs. 8 (Middelburg 1796; Knuttel 22756) 20.  
118 Moet de dood van Pieter Paulus, 26; Vles, Pieter Paulus, 20. 
119 Zie bijvoorbeeld Leonard I. Leeb, The ideological origins of the Batavian Revolution. History and politics in the Dutch 
Republic, 1747-1800 (Den Haag 1973) 119. 
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‘te willen beweren, dat zij even zoo geschikt is voor den tegenwoordigen als den voorgaanden tijd. 

[…] Onze voorouders […] beraamden alleen zulke punten, welken op hunne toenmalige 

omstandigheden best pasten: terwijl ze voor de werkzaamheid van groote mannen, die hen 

zouden volgen, overlieten, in ’t vervolg, zoodanige maatregels te nemen, als de uitkomst der zake 

noodzaaklijk maken zou.’121  

 

Het feit dat Paulus reeds vóór de jaren tachtig had gezinspeeld op de noodzaak tot veranderingen in 

het staatsbestel, had hem onder patriotten én orangisten de reputatie van hervormer opgeleverd. 

Hoewel hij in de patriottenbeweging nooit erg op de voorgrond was getreden, werd Paulus in 1788, 

na een vage beschuldiging van patriotse sympathieën, niettemin ontheven uit het respectabele ambt 

van advocaat-fiscaal bij de Rotterdamse Admiraliteit. Als ambteloos burger ontwikkelde hij zich 

alsnog tot de spil van de patriottenbeweging in de Republiek, die na 1787 ondergronds was gegaan.  

Niet lang na zijn ontslag maakte Paulus met zijn zwager Lambert van Eck een reis die zogenaamd 

uitsluitend was bedoeld om privé-zaken te behartigen, maar in werkelijkheid tevens politieke 

doeleinden diende. Zijn eerste bestemming was Brussel, waar hij sprak met voormalige patriotse 

regenten die in ballingschap een sociëteit hadden opgericht, maar ook met minder voorname 

patriotten, op wier vertrouwen hij eveneens kon rekenen. Na enkele dagen reisde Paulus met Van 

Eck door naar Parijs, waar hij eveneens ontmoetingen had met verschillende leden van de 

Nederlandse gemeenschap en met vooraanstaande Franse politici, naar alle waarschijnlijkheid om te 

peilen of een Franse inval in de Republiek op korte termijn tot de mogelijkheden behoorde.122 

Na zijn terugkeer in de Republiek hielp Paulus vanuit zijn woonplaats Rotterdam mee de 

patriotse droom levend te houden. Hij was zeker niet de enige. Na 1787 bleven de meeste patriotten 

elkaar ontmoeten in genootschappen die officieel een kunstzinnig of godsdienstig oogmerk hadden, 

maar waar in de praktijk patriotse idealen werden verkondigd en heimelijk patriotse literatuur werd 

gelezen. Sommige verenigingen, zoals de vanaf 1784 door het hele land opgerichte Maatschappij tot 
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Nut van ’t Algemeen, droegen in beginsel een open en politiek-neutraal karakter, maar fungeerden 

lokaal in de praktijk soms als patriotse broedplaatsen.123 

Andere genootschappen waren nauwelijks verhulde voortzettingen van politieke organisaties die 

in de patriottentijd hadden bestaan, zoals het ‘kunstlievende’ Amsterdamse leesgezelschap Doctrina 

et Amicitia, dat vanaf 1788 vergaderde in het gebouw van de een jaar eerder verboden 

Vaderlandsche Sociëteit, en grotendeels dezelfde leden had als zijn voorganger.124 Genootschappen 

als het Amsterdamsch Dicht- en Letteroefenend Genootschap, het Rotterdamse Studium 

Scientiarium Genitrix, Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen uit Leiden en het Goudse 

Goudsbloemen bleven na de orangistische contrarevolutie onder hun eigen naam bestaan, maar 

richtten zich voor de buitenwacht nu weer volledig op de letterkundige activiteiten waarvoor ze ooit 

waren opgericht. Achter de schermen behielden deze genootschappen echter een duidelijke 

politieke kleur, en het waren dan ook niet toevallig uitgesproken patriotten die voorkwamen op 

meerdere ledenlijsten.125 

Menig genootschapslid vervulde ook een rol in een van de vele binnenlandse tijdschriften, die na 

1787 lippendienst bewezen aan de onpartijdige verlicht-spectatoriale traditie van vóór de 

patriottentijd, maar bij voor- en tegenstanders bekendstonden als patriots. Veel van deze bladen 

werden volgeschreven door een kleine groep patriotten uit de verlicht-confessionele hoek, die elkaar 

kenden uit het hoofdbestuur van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en uit de gelederen van 

het Leidse Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen. De doopsgezinde domineeszoon Martinus 

Nieuwenhuyzen, algemeen secretaris van ’t Nut, was een van de twee redacteuren van De 

menschenvriend. De andere redacteur was de uiterst productieve Bernard Bosch, die tevens redacteur 

was van De leerzame praat-al.126 

De verlichte Overijsselse dominee Jacob Kantelaar loste Bosch af als redacteur van de 

Vaderlandsche bibliotheek. Kantelaar werd op zijn beurt opgevolgd door IJsbrand van Hamelsveld, die 

ook de redacteur was van De vraag-al en De welmeenende raadgeever, en samen met Bosch de redactie 
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voerde over De godsdienstvriend. 127  Uit dezelfde kring kwam de remonstrantse hoogleraar Jan 

Konijnenburg, aan wiens Bijdragen tot het menschelijk geluk Nieuwenhuyzen en Kantelaar op hun 

beurt bijdragen leverden.128 De overheid was ervan op de hoogte dat deze bladen voornamelijk in 

patriotse kringen werden gelezen, maar kon er weinig tegen uitrichten.129 Slechts in een enkel geval 

trad ze op, zoals bij De vaderlandsche praat-al van Bosch en Petronella Moens. 130 Na het verschijnen 

van het eerste nummer, waarin de loftrompet werd gestoken over de zegeningen van de Franse 

Revolutie, werd publicatie van dit blad direct door de Amsterdamse autoriteiten verboden.131 

Tussen verlichte en gezagsondermijnende filosofie bestond slechts een dunne scheidslijn, die 

door de patriotse genootschappen en bladen aanvankelijk voorzichtig, later steeds openlijker werd 

overschreden. De redevoeringen gehouden in Amsterdamse genootschappen als Doctrina et 

Amicitia, Concordia et Libertate en Felix Meritis, die later dikwijls hun weg vonden naar een van 

de patriotse tijdschriften, droegen eerst nog onschuldig ogende titels als ‘Vriendschap bij de Ouden’ 

en ‘Lof der naarstigheid’, maar vanaf de vroege jaren negentig stonden ook onderwerpen als 

‘Vrijheid bij de Zwitsers’ en ‘Over de noodzakelijkheid der omwentelingen’ op het programma.132 

Terwijl het in die gevallen nog ging over de situatie in het buitenland of onderwerpen van 

theoretische aard, hield de jonge patriot Samuël Wiselius in 1793 een lezingenreeks waarin hij 

sprak over de ‘Staatkundige Verlichting der Nederlanderen’. Net als zijn geestverwanten in 

ballingschap nam Wiselius in deze periode definitief afstand van de Unie van Utrecht, die door 

hem werd gediskwalificeerd als tegenstrijdig en ontoereikend. Eenwording van staat en natie was 

voor Wiselius – en voor zijn gehoor in het Amsterdamse genootschap Doctrina et Amicitia – het 

nieuwe devies.133 

                                                 
127 [Bernard Bosch, Jacob Kantelaar, IJsbrand van Hamelsveld ed.], Vaderlandsche bibliotheek van wetenschap, kunst en 
smaak (Amsterdam 1789-96); Van Hamelsveld ed., De vraag-al (Leiden 1791-97); Van Hamelsveld ed., De 
welmeenende raadgeever (Amsterdam 1792-95) [Bosch en Van Hamelsveld ed.], De godsdienstvriend (Amsterdam 1789-
95). Zie ook Simon Vuyk, Jacob Kantelaar. Veelzijdig verlicht verliezer, 1759-1821 (Zwolle 2005) 24-35, 60-61 en 94-95. 
128 [Jan Konijnenburg ed.], (Nieuwe) Bijdragen tot het menschelijk geluk (Utrecht 1789-94). Zie ook Vuyk, Verdraagzame 
gemeente, 128-29. 
129 Henk Reitsma, ‘Lesegesellschaften und bürgerliche Revolution in Amsterdam’, in: Dann ed., Lesegesellschaften, 
159-80, aldaar 167. 
130 [Bernard Bosch en Petronella Moens ed.], De vaderlandsche praat-al (Amsterdam 1793). Moens droeg ook bij aan 
de meeste andere tijdschriften waarover Bosch de redactie voerde. Zie hiervoor Ans J. Veltman-van den Bos, 
Petronella Moens (1762-1843) (Nijmegen 2000) 169-75; idem, ‘Petronella Moens en De vriendin van ’t vaderland. Een 
parlementair journaliste avant la lettre’, in: Van Wissing ed., Stookschriften, 271-84, aldaar 272. 
131 Bernardus Bosch, ‘Leevens-schets’, in: idem, Gedichten (3 delen, Leiden 1803) III, 269-332, aldaar 307. Zie over 
de Amsterdamse boekverboden tijdens de stadhouderlijke restauratie: Ton Jongenelen, Van smaad tot erger. 
Amsterdamse boekverboden, 1747-1794 (Amsterdam 1998).  
132 Buijnsters, ‘Lesegesellschaften’, 153; Th. Jorissen, De patriotten te Amsterdam in 1794 (Amsterdam 1875) 10; 
Marleen de Vries, Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland, 1750-1800 (Nijmegen 2001) 278. 
133 Samuel Iperuszoon Wiselius, De staatkundige verlichting der Nederlanderen, in een wijsgeerig-historisch tafereel geschetst 
(Brussel 1828; 1ste ed. 1793). Zie ook N.C.F. van Sas, ‘Scenario’s voor een onvoltooide revolutie’, en ‘De ideoloog. 
Willem Anthonie Ockerse als exempel’, beide in: idem, Metamorfose, respectievelijk 277-91, aldaar 280-81 en 303-
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Begin 1794 werd door een groep actieve patriotten in Amsterdam een geheim Comité 

Revolutionair gevormd dat zich ten opdracht stelde in het geval van een nieuwe revolutie de 

binnenlandse acties te coördineren. Het bestuur van dit Comité bestond onder andere uit de 

advocaat-publicist Willem van Irhoven van Dam, de jonge koopman Alexander Gogel en de rijke 

bankier Nicolaas van Staphorst, allen tevens lid van Doctrina et Amicitia.134 Elders in de Republiek 

werden vergelijkbare comités opgericht, die met elkaar in correspondentie traden. 135  De 

revolutionaire comités namen het initiatief tot de oprichting van leesgezelschappen. Zij wilden zo 

het politieke bewustzijn stimuleren onder dat deel van de bevolking dat uit eigen beweging minder 

geneigd was tot het lezen van de politieke lectuur van het moment. De zoektocht naar toegankelijke 

politieke teksten die in de gezelschappen konden worden gelezen verklaart mede dat er juist rond 

deze tijd veel aandacht kwam voor het werk van Thomas Paine, waarvoor op de leeslijsten een 

belangrijke plaats werd ingeruimd.136 

Thomas Paine was een voormalige korsettenmaker uit Norfolk, die halverwege de jaren zeventig 

zijn heil had gezocht in de Amerikaanse koloniën, waar hij als auteur van het uiterst succesvolle 

pamflet Common sense (1776) al snel was uitgegroeid tot de meestgelezen ideoloog van de 

Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd. 137  In de late jaren tachtig was hij als een beroemdheid 

teruggekeerd naar Europa, waar hij afwisselend in Engeland en Frankrijk had verbleven. Paine had 

zich aanvankelijk een bewonderaar getoond van de Franse revolutionaire idealen, die hij in het 

pamflet Rights of man (2 delen, 1791-92) had verdedigd.138 

In Frankrijk hadden de Girondijnen in hem een geestverwant herkend. Hoewel hij slecht Frans 

sprak, was Paine in 1792 zelfs verkozen in de Convention Nationale. Kort daarna had de revolutie 

een keer genomen waarmee hij zich niet had kunnen verenigen. Hij had zich openlijk verzet tegen 

de terechtstelling van Lodewijk XVI en de radicalere koers die de Convention daarna was gaan 

varen. Tegen de tijd dat de Franse Terreur haar hoogtepunt bereikte, had de ooit alom geroemde 

                                                                                                                                                         
13, aldaar 307. Over Wiselius: P. van Limburg Brouwer, Het leven van mr. Samuel Iperuszoon Wiselius (Groningen 
1846). 
134  Van dit drietal is vooral over Alexander Gogel het nodige gepubliceerd. Zie J.A. Sillem, De politieke en 
staathuishoudkundige werkzaamheid van Isaac Jan Alexander Gogel (Amsterdam 1864); Jan Postma, ‘Isaac Jan Alexander 
Gogel (1765-1821). De spin in het web. Gedreven en veelzijdig politicus, unitaristisch ideoloog en fiscaal-financieel 
expert’, De Nederlandsche Leeuw 123.6 (2006) 297-306; idem, ‘Alexander Gogel. Bouwer van de eenheidsstaat’, Pro 
Memorie 12.1 (2010) 56-86; E.J. Vles, Alexander Gogel (1765-1821) (Amsterdam 2009). 
135  [Jacob Blauw en Willem van Irhoven van Dam], Geschiedkundig verhaal van het gedrag der Nederlandsche 
gemeenebest-gezinden, gedurende den tegenwoordigen oorlog, door de Fransche Republiek en zynen aanhang verklaard op den 1 
february 1793, dienende om met de daad aantetonen dat het Bataafsche volk, onaangezien de staat van onderdrukking waar in 
het zelve zig bevond, de wapenen der Fransche Republiek op alle mogelyke wyzen heeft ondersteund, om de bovengemelde factio 
te ondertebrengen (Haarlem 1795; Knuttel 22526) 15-19; Jorissen, Patriotten te Amsterdam, 17-64. 
136 Zie Reitsma, ‘Lesegesellschaften’, 167; Jolande Otten en Henk Reitsma, ‘De omwenteling te Amsterdam en de 
leesgezelschappen ’t Schootsvel’, Amstelodamum 82.1 (1995) 10-20, aldaar 17. 
137 Thomas Paine, Common sense. Addressed to the inhabitants of America (Philadelphia 1776).  
138 Thomas Paine, Rights of man (2 delen, Londen 1791-92). 
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denker aan weerszijden van de oceaan aan gezag ingeboet. Waar Paine in de Verenigde Staten, net 

als eerder in zijn geboorteland Engeland, steeds meer werd afgeschilderd als een gevaarlijke radicaal, 

werd hij in Frankrijk nu juist voor een behoudsman versleten. Eind 1793 was hij afgevoerd naar het 

Palais du Luxembourg, dat op dat moment als gevangenis dienstdeed. De Amerikaanse gezant had 

geweigerd zijn zaak te bepleiten, maar Paine was in de gevangenis over het hoofd gezien en had zo 

het zijne weten te behouden. In november 1794 werd hij uiteindelijk vrijgelaten.139 

Het is frappant dat terwijl Paine zelf gevangen zat en zijn internationale status tot een dieptepunt 

was gedaald, hij in de patriotse leesgezelschappen uitgroeide tot een van de sterauteurs. Voor de 

leidende patriotten in de revolutionaire comités, die de hand hadden in de samenstelling van de 

leeslijsten, was zijn werk niet alleen aantrekkelijk om de toegankelijke stijl. Paine was geschoold in 

de Britse Commonwealth-traditie en bediende zich dus van een argumentatie waarmee de 

patriotten al sinds de jaren tachtig vertrouwd waren. Het gros van zijn argumenten was niet nieuw, 

maar hij beschikte over een fenomenaal retorisch talent waarmee hij eerder al had getoond een 

groot publiek te kunnen mobiliseren. In de derde plaats vertegenwoordigde Paine voor de leidende 

patriotten een gulden middenweg tussen het sociaal-conservatisme van de Amerikaanse 

machthebbers en de ontspoorde demagogie van de Franse Jacobijnen, op dat moment de Scylla en 

Charybdis die zij wilden vermijden. 

Tussen 1791 en 1798 verschenen Nederlandse vertalingen van alle belangrijke werken van 

Paine, maar zijn roem in de Republiek had hij net als in Frankrijk vooral te danken aan de twee 

keer herdrukte vertaling van Rights of man.140 Dit pamflet was ontstaan als een reactie op Edmund 

Burkes Reflections on the Revolution in France (1790). Burke, een lid van het Britse House of 

Commons, had Paine eerder gesteund in diens strijd voor Amerikaanse emancipatie, om zich 

vervolgens te ontpoppen tot een van de meest gezaghebbende critici van de Franse Revolutie.141 

Rights of man is een verdediging van de door Amerikaanse en Franse revolutionairen gemaakte 

                                                 
139 Bruce Kuklick, ‘Introduction’, in: Thomas Paine, Political writings, Bruce Kuklick ed. (Cambridge 2009; 1ste ed. 
2000) vii-xxiii. Zie over leven en werk van Paine verder Eric Foner, Tom Paine and Revolutionary America (New York 
1976); Gregory Claeys, Thomas Paine. Social and political thought (Boston 1989); John Keane, Tom Paine. A political 
life (Boston 1995). 
140 Thomas Paine, Rechten van den mensch, of de aanval van den heer Burke op de Fransche omwenteling beantwoord (deel 
I, Rotterdam etc. 1791); idem, Rechten van den mensch, beginsels en practijk vereenigende (deel 2, Rotterdam etc. 1792). 
Zie over het succes van dit werk in Nederland onder meer zijn uitgever Hendrik Brongers in het voorwoord van 
Thomas Paine, Burgerpligt-leerende redevoering aan het volk (Amsterdam 1794) 3. In vertaling verschenen verder 
Thomas Paine, Brief aan ’t Fransche volk (Amsterdam [1792]); idem, Het gezond verstand (Dordrecht 1794); idem, 
Verhandeling over de eerste beginsels der regeering (Leiden 1795); idem, De daaling en val van het systhema der Engelsche 
finantiën (Amsterdam 1796) en idem, De eeuw der rede. Zijnde eene nasporing van ware en fabelachtige godgeleerdheid 
(Den Haag 1798).  
141 Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France, and on the proceedings in certain societies in London relative to 
that event. In a letter intended to have been sent to a gentleman in Paris (Londen 1790). 
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politieke keuzes en een aanval op het door Burke juist hartstochtelijk verdedigde Britse politieke 

bestel. 

Een centrale rol in Paines betoog speelde het onderscheid dat hij maakte tussen enerzijds 

politieke systemen waar openbare ambten geheel of gedeeltelijk erfelijk waren, en anderzijds 

politieke systemen die volkomen waren gegrond op het principe van representatie. De eerste 

categorie was volgens Paine per definitie tiranniek en absurd: tiranniek omdat geen enkel mens of 

geen enkele groep mensen ooit het recht had gehad om de rechten van hun nageslacht te beperken 

door een erfelijke regering in te stellen, en absurd omdat het zonneklaar was dat het bij overerving 

van ambten niet de meest gekwalificeerden waren die de regering vormden. Twee van de drie 

traditioneel onderscheiden regeringsvormen, de monarchie en de aristocratie, waren daarmee voor 

Paine onacceptabel. Democratie was slechts mogelijk geweest in kleine antieke staten als Athene, 

die door te groeien waren afgegleden tot monarchieën. Dit had niet hoeven te gebeuren wanneer de 

Ouden bekend waren geweest met de op de democratie gegronde representatieve regeringsvorm, die 

voor iedere staat, ongeacht de grootte, het beste was.142 

Representatie betekende voor Paine een door het volk verkozen wetgevende vergadering. 

Representatie zorgde ervoor dat alle nodige wijsheid en talent op één plaats samenkwamen. Zeker 

wanneer ieder jaar een derde van de wetgevende vergadering werd vervangen – hier toonde zich 

Paines schatplichtigheid aan het denken van Sieyes – garandeerde representatie een regering die 

anders dan een monarch altijd volwassen was, die het individu in alle opzichten oversteeg en 

daarmee superieur was aan de monarchie.143 Paine vond bovendien – en hierin verschilde hij met 

Sieyes van mening 144  – dat iedere poging het representatieve systeem en de monarchie te 

combineren moest worden beschouwd als een politieke aberratie. ‘Representation’, schreef hij’, ‘is 

of itself the delegated monarchy of a nation, and cannot debase itself by dividing it with another.’145 

Evenzeer verwierp hij een gemengde regering met monarchale, aristocratische en democratische 

elementen, die door theoretici als Price en Van der Capellen nog was beschouwd als de beste 

regeringsvorm. Waar zij hadden geloofd dat het democratische element slechts behoefde te worden 

versterkt om deze regeringsvorm goed te doen functioneren, was Paine op basis van de Britse 

situatie tot een ander inzicht gekomen: ‘However imperfect election and representation may be in 

mixed governments, they still give exertion to a greater portion of reason than is convenient to the 

hereditary part.’ De enige manier waarop het monarchale en het aristocratische element hun macht 

                                                 
142 Paine, Political writings, onder meer 147 en 172-80. 
143 Ibidem, 105, 149, 180 en 198. 
144 Zie Emmanuel-Joseph Sieyes, Political writings. Including the debate between Sieyès and Tom Paine in 1791, Michael 
Sonenscher ed. (Indianapolis 2003) 163-73. 
145 Paine, Political writings, 181. 
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konden blijven uitoefenen was door omkoping. Corruptie was dus per definitie de drijvende kracht 

binnen gemengde regeringen, ‘cementing and soldering the discordant parts together’. Het was 

ondenkbaar dat deze regeringsvorm hiervan kon worden gezuiverd. Hiertegenover stond het 

systeem van representatie, waar alle macht voortvloeide uit het volk en er niets viel te 

corrumperen. 146 

Alleen een staat met een representatieve regering kon zich volgens Paine een republiek noemen, 

want alleen een representatieve regering had tot doel uitsluitend het algemeen belang (de res publica) 

te dienen. In de monarchie daarentegen stond de regering geheel in dienst van de vorst. Er waren 

staten die zich republieken noemden maar het niet waren, zoals de Republiek der Zeven verenigde 

Nederlanden, in feite een aristocratie met een erfelijk stadhouderschap.147 

Minder expliciet dan Paines Rights of man maar daarom niet minder populair in de 

leesgezelschappen was de Verhandeling over de gelijkheid van Pieter Paulus.148 Afgaande op de vier 

drukken die in korte tijd verschenen en het grote respect dat Paulus in 1795 zou genieten bij zijn 

politieke geestverwanten, lijkt het gerechtvaardigd de Verhandeling te beschouwen als hét sleutelwerk 

van de ondergrondse patriottenbeweging tijdens de stadhouderlijke restauratie. Net als eerder 

Rutger Jan Schimmelpenninck en onder verwijzing naar de Franse denker Montesquieu stelde 

Paulus dat de leden van een vrije burgermaatschappij een onvervreemdbaar recht hadden op een 

stem in een wetgevende vergadering, persoonlijk of via een door hen gekozen 

vertegenwoordiging. 149 De vertegenwoordigende democratie zag hij daarom zonder meer als de 

ideale regeringsvorm voor de Republiek. 

Paulus gaf graag toe dat het geen eenvoudige opgave zou zijn deze nieuwe staatkundige variant in 

te stellen; hij beschouwde dit zelfs als ‘een der gewigstigste instellingen […] waarmede ’s menschen 

geest zig zoude kunnen bezig houden’. Toch was hij optimistisch over de mogelijkheid dit ideaal te 

verwezenlijken. 150  Tot die tijd was hij bereid alle ‘twisten’ en ‘oproeren’ die nu eenmaal 

kenmerkend waren voor vrije burgermaatschappijen op de koop toe te nemen. Het zou in eerste 

instantie misschien beter lijken, stelde hij met een duidelijke sneer naar het stadhouderlijke bewind 

waaronder zijn Verhandeling tot stand kwam, om de ‘stille toneelen’ van een niet door burgers 

                                                 
146 Ibidem, 148. 
147 Ibidem, 178. Vergelijk Andreas Kalyvas en Ira Katznelson, Liberal beginings. Making a republic for the moderns (New 
York etc. 2008) 93-94. 
148 Paine en Paulus werden in dit verband vaak in één adem genoemd. Zie bijvoorbeeld De weerlicht, nr. 21 (1797) 
158. Vergelijk ook Reitsma, ‘Lesegesellschaften’, 166; en De Gou, ‘Pieter Paulus’, 161-62. 
149 Paulus, Verhandeling, 81-82.  
150 Ibidem, 115. 



70 
 

bestuurde staat te verkiezen boven de ‘meer woelige toneelen’ van de vrije burgermaatschappij.151 

Dit was echter een grote misvatting: ‘zulk eene rust verschilt niets van de stilheid des middernagts, 

noch van de spraakloosheid en verstyving van den dood’.152 

Van ‘stille toneelen’ kon intussen al bepaald niet meer worden gesproken. Nadat de Republiek 

in oorlog was geraakt met Frankrijk, was het Franse revolutionaire bewind, aangemoedigd door 

verschillende lobbygroepen van patriotse ballingen, begonnen serieus werk te maken van reeds 

eerder circulerende plannen voor een inval in de Republiek. Franse troepen slaagden er in februari 

1793 in Breda in te nemen. Al snel volgde echter een aantal zware nederlagen in de Zuidelijke 

Nederlanden en werd de invasie in de Republiek door de Convention afgeblazen.153 In de loop van 

1794 ontwikkelde de militaire situatie zich ondanks de crisis in Frankrijk zelf niet ongunstig en 

kwam een inval in de Republiek opnieuw in beeld. 

Toen na de belangrijke Franse overwinning bij het Waalse Fleurus (26 juni 1794) een nieuwe 

invasie aanstaande leek, kwamen 36 afgevaardigen van de patriotse revolutionaire Comités eind juli 

samen in de Haarlemmerhout, waar zij vergaderden onder het voorzitterschap van de Leidse patriot 

Jacob Hahn. De Amsterdammers Van Irhoven van Dam en Gogel reisden vervolgens af naar 

Brussel om overleg te plegen met Franse volksvertegenwoordigers en met Herman Daendels, een 

patriot uit Hattem die was opgeklommen tot generaal van een Nederlands legioen in het Franse 

leger. Zij kwamen overeen dat de inval half september zou plaatsvinden. De oversteek van de grote 

rivieren moest het startsein vormen voor een revolutie van binnenuit. 154 

De Fransen veroverden Den Bosch en Nijmegen, maar slaagden er niet in de rivier over te 

komen. In de rest van het land werd het regime hierop aangescherpt; besloten genootschappen als 

Doctrina et Amicitia werden op last van de autoriteiten gesloten.155 Het mocht niet baten: vier 

maanden later vroren de rivieren dicht en maakten de Fransen de oversteek alsnog. De Franse 

opmars bleek daarna niet meer te stuiten. De in de Republiek gelegerde Engelse en Pruisische 

troepen begonnen zich in rap tempo terug te trekken. Op 17 januari 1795 marcheerden de Fransen 

de stad Utrecht binnen en dansten de burgers in dit voormalige patriotse bolwerk rond een naar 

Frans voorbeeld opgerichte vrijheidsboom. De volgende nacht zette omstreeks middernacht een 

                                                 
151 Paulus maakte deze opmerking onder verwijzing naar Richard Price, die voor hem, net als eerder voor Van der 
Capellen, Vreede en Schimmelpenninck, gold als een belangrijke bron van inspiratie. Vergelijk Price, Political 
writings, 29. 
152 Paulus, Verhandeling, 116-17. 
153 Rosendaal, Bataven!, 391-93. 
154 Jorissen, Patriotten te Amsterdam, 64-74. 
155 Ibidem, 74-104. 
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klein scheepje koers naar Engeland. Aan boord bevond zich Willem V van Oranje-Nassau, die 

Nederland naar later zou blijken voorgoed had verlaten.156 

Op het moment dat de stadhouder zich in Scheveningen klaarmaakte voor vertrek, verzamelden 

zich in verschillende Hollandse steden menigten voor de raadhuizen. 157 In Leiden bijvoorbeeld 

waren de inwoners sinds de vorige dag getuige geweest van een niet aflatende stroom op de vlucht 

geslagen militairen die door de stad heen trokken, terwijl het stadsbestuur niets had ondernomen 

om orde te brengen in de chaos die dit veroorzaakte. Gedreven door vrees voor plunderingen en 

wraakacties tegen burgers besloot het patriotse deel van de Leidse bevolking niet langer af te 

wachten en zelf het heft in handen te nemen. Zij stuurde een afgevaardigde het raadhuis binnen, 

die de vroedschap meedeelde dat de veiligheid in de stad niet langer kon worden gegarandeerd 

wanneer de plaatselijke schutterij gehandhaafd bleef. Toen de patriotten in 1787 de overhand 

hadden, was de Leidse schutterij gezuiverd van orangistische leden.158 Na de Pruisische inval waren 

het de patriotse schutters geweest die op hun beurt het veld hadden moeten ruimen, terwijl de 

orangisten in ere waren hersteld.159 Nu was de eis dat zij wederom uit hun functie zouden worden 

gezet en dat de schutterij andermaal zou worden gevormd door de patriotten die in 1787 waren 

ontslagen. Na een korte woordenwisseling gaf de vroedschap toe aan deze eis. Enkele uren later 

hadden gewapende patriotse burgers de controle over de stad overgenomen. 

De volgende dag werden de Leidenaars via aanplakbiljetten opgeroepen zich te verzamelen in de 

Marekerk. Op deze bijeenkomst werd besloten dat de vroedschap op last van de burgerij uit haar 

ambt zou worden ontheven. Zij werd vervangen door een twintigkoppige Provisionele Raad der 

Gemeente, die daartoe bij meerderheid door de verzamelde aanwezigen werd verkozen. De verkozen 

leden begaven zich naar het raadhuis en lieten de vroedschapsleden weten dat zij het vertrouwen 

van het volk hadden verloren en daarom uit hun posten waren ontslagen. De leden van de 

vroedschap gaven hieraan zonder verdere tegenstand gehoor. De lokale machtswisseling had zich 

daarmee in relatieve kalmte en zonder Franse inmenging voltrokken. 

                                                 
156 Schama, Patriots and liberators, 186-91. 
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Wagenaars 21-delige Vaderlandsche historie. Eerder was reeds een ander, sterk patriots gekleurd vervolg verschenen 
op Wagenaars serie: [Jacobus Munniks], Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden 
(17 delen, Amsterdam 1781-87). 
159 Loosjes, Vaderlandsche historie […] Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar’s Vaderlandsche historie XLIV, 400. 
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In veel Hollandse steden verliep de omwenteling volgens ongeveer hetzelfde stramien, dat 

vervolgens ook in andere gewesten werd gevolgd. Het initiatief lag bij de burgers die zich tijdens de 

restauratie het actiefst hadden getoond in de ondergrondse patriottenbeweging en plaatselijk vaak al 

eerder Revolutionaire Comités hadden gevormd. Een belangrijke coördinerende rol was weggelegd 

voor een nieuw Comité Revolutionair in Amsterdam, dat begin januari was opgericht. Nadat daar 

ongeveer gelijktijdig met Leiden de machtswisseling tot stand was gebracht, nam dit Comité het 

initiatief tot de vorming van een Verenigd Comité van Opstand in Nederland, waarin ook uit 

andere ‘omgewentelde’ plaatsen afgevaardigden zitting namen.160 Dit Comité stelde zich ten doel de 

burgers in alle oorden van de Republiek door middel van aanschrijvingen aan te sporen hun eigen 

omwenteling tot stand te brengen. Voor patriotten die minder goed wisten hoe ze dit aan moesten 

pakken maakten zij een ware revolutiehandleiding, inclusief een standaardtoespraak die het 

plaatselijke bestuur ertoe moest bewegen af te treden. 

Lang niet overal bleek het zittende bestuur bereid de macht zomaar op te geven. Niet zelden 

bleek de intocht van het Franse leger noodzakelijk om de regeringswisseling af te dwingen. Het 

duurde tot half februari 1795, ongeveer een maand na de vlucht van de stadhouder, voordat 

Zeeland het laatste gewest was waarop het omwentelingsvirus vat kreeg. Inmiddels waren de meeste 

gewesten toen al een stap verder. Met Rutger Jan Schimmelpenninck als voorzitter had het nieuwe 

bestuur van Amsterdam in Holland het initiatief gegrepen. Drie dagen na zijn aantreden had het 

Amsterdamse bestuur de Hollandse steden die in de oude Republiek stemrecht hadden gehad – 

voor zover reeds patriots geworden – uitgenodigd voor een algemene vergadering. 

Tijdens een oriënterende bijeenkomst in Amsterdam werd besloten dat de afgevaardigden van 

de verschillende steden opnieuw bijeen zouden komen in Den Haag. Op 26 januari verzamelden 

afgevaardigden van twaalf van de achttien stemhebbende steden zich in het Herenlogement, een 

gebouw op de hoek van de Lange en de Korte Voorhout. Zij verkozen de wegens Rotterdam 

afgevaardigde Pieter Paulus tot hun voorzitter en besloten later die dag opnieuw samen te komen in 

het Logement van Haarlem in de Lange Houtstraat, waarvandaan ze gezamenlijk naar de 

vergaderzaal van de Staten van Holland liepen. 

Na hier te zijn binnengelaten, riepen zij zich uit tot vergadering van Provisionele Representanten 

van het Volk van Holland, waarmee ze de plaats innamen van de op dat moment alleen nog in 

naam bestaande Statenvergadering. Met de Statenvergadering werd ook de Hollandse ridderschap 

afgeschaft, evenals de ambten van stadhouder en raadpensionaris. Afgeschaft werden ook de 

Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier en van het Zuiderkwartier, die belast waren 

                                                 
160  Zie voor de omwenteling in Amsterdam ook Th. Jorissen, De overgave van Amsterdam in januari 1795 
(Amsterdam 1884).  
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geweest met het dagelijks bestuur van de provincie, en de provinciale Rekenkamer. Hiervoor in de 

plaats kwamen Comités voor Algemene Zaken, Militaire Zaken en Financïen, die later zouden 

worden aangevuld met nog eens twaalf uitvoerende comités.161 

Van belang was het besluit dat stemmingen in de nieuwe vergadering per hoofd zouden 

plaatsvinden, en niet zoals in de Statenvergadering per stad. Ook werd voorzichtig getornd aan de 

besluitvorming bij unanimiteit en het gebod van last en ruggespraak dat in de Statenvergadering 

had gegolden. De Provisionele Representanten besloten dat urgente besluiten voortaan bij 

meerderheid konden worden genomen, zonder toestemming vooraf van de kant van hun lastgevers. 

Zoals we in het volgende hoofdstuk zullen zien, brachten ze daarmee een ideaal in de praktijk dat in 

patriotse kringen reeds kort na het begin van de Franse Revolutie gestalte had gekregen. 

De Provisionele Representanten van het Volk van Holland kregen weldra gezelschap van 

afgevaardigden uit de vier stemhebbende steden die op de eerste dag nog ontbraken, terwijl ook de 

steden die in de oude Republiek geen stemrecht hadden gehad ingingen op een uitnodiging 

vertegenwoordigers naar Den Haag te sturen. Al snel meldden zich bovendien afgevaardigden van 

de plattelandsdistricten die in het oude bestel nominaal waren vertegenwoordigd door de 

ridderschap; zij werden eveneens tot de vergadering toegelaten. 

In de toespraak waarmee voorzitter Pieter Paulus de eerste vergadering van de Provisionele 

Representanten had geopend, had hij reeds gezinspeeld op de ‘openlijke erkenning van de 

souverainiteit des volks, en van de onvervreemdbaare rechten van den mensch, zonder onderscheid 

van zijne staatkundige of godsdienstige begrippen’.162 De erkenning van de volkssoevereiniteit was 

nog gedurende die zitting in een decreet vastgelegd. Daarnaast was uit het midden van de 

vergadering een vierkoppige commissie benoemd die zich zou moeten bezighouden met de redactie 

van een rechtenverklaring, zoals die eerder ook in de Verenigde Staten en – meerdere malen – in 

Frankrijk waren geproclameerd.163 

Deze commissie stond eveneens onder leiding van Pieter Paulus, die werd bijgestaan door de 

Leidse patriotten Jacob Hahn en Fréderic van Leyden en de Amsterdammer Daniël van Laer. Al op 

31 januari presenteerde de commissie een voorstel voor een Verklaring van de rechten van de mensch en 

van de burger. Dit document werd door de Provisionele Representanten van het Volk van Holland 

overgenomen en vervolgens in de hele provincie afgekondigd. De eerste Nederlandse 

                                                 
161 Zie over deze uitvoerende Comités: Joost Rosendaal, ‘Nawoord’, in: [David Hess], Hollandia regenerata, Joost 
Rosendaal ed. (Nijmegen 2007) i-xvii, aldaar ix-xii. 
162 Rogge, Tafereel, 347. 
163 F.H. van der Burg, ‘De verklaring van 31 januari 1795. Historisch perspectief en hedendaagse betekenis’, in: 
idem, H. Boels en J.P. Loof ed., Tweehonderd jaar rechten van de mens in Nederland. De verklaring van de rechten van de 
mens en van de burger van 31 januari 1795 toegelicht en vergeleken met Franse en Amerikaanse voorgangers (Leiden etc. 
1994) 7-20, aldaar 8. 
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rechtenverklaring was deels gebaseerd op de Franse rechtenverklaringen van 1789 en 1793, maar 

leunde nog zwaarder op een opsomming van rechten die Paulus eerder in zijn Verhandeling over de 

gelijkheid had opgenomen.164 

De rechtenverklaring bevatte fundamentele bepalingen over onder meer de vrijheden van 

godsdienst en meningsuiting en de bescherming tegen willekeurige vrijheidsberoving, maar hier zijn 

vooral de passages van belang waarin uitdrukking werd gegeven aan de staatsrechtelijke ideeën die 

gedurende de voorgaande vijftien jaar verankerd waren geraakt in het patriotse denken, maar nu 

voor het eerst op bovenlokaal niveau van overheidswege werden uitgedragen. In de Verklaring werd 

om te beginnen gesteld ‘dat ieder stem moet hebben in de wetgevende vergadering der geheele 

maatschappij, het zij persoonlijk, het zij door eene bij hem mede gekozene vertegenwoordiging’. Dit 

recht was vrijwel letterlijk zo geformuleerd in de Verhandeling van Paulus, net als het recht van 

eenieder om verkiesbaar te zijn voor ‘alle ambten en bedieningen’ en het recht om ‘rekening en 

verantwoording’ te vorderen van ‘ieder ambtenaar van het publiek bestuur’.165 

Tegen het eind van de maand januari had het Comité Revolutionair van de stad Utrecht in 

navolging van zijn Amsterdamse tegenhanger het initiatief genomen tot de ontbinding van de 

Utrechtse Statenvergadering en de vorming van een vergadering van Provisionele Representanten 

van het Volk van Utrecht; een kleine maand later beschikten alle zeven de gewesten over een 

dergelijke vergadering. 166  Terwijl de Provisionele Representanten van de gewesten Utrecht en 

Zeeland zich beperkten tot een erkenning van de rechten van de mens en de Groningse vergadering 

de voornaamste rechten noemde in een algemenere politieke geloofsbelijdenis, gingen Overijssel, 

Gelderland en Friesland over tot de afkondiging van een eigen rechtenverklaring, die deels of 

vrijwel geheel op de Hollandse verklaring was gebaseerd.167  

Op de eerste dag van hun bestaan hadden de Provisionele Representanten van het Volk van 

Holland besloten de Hollandse gedeputeerden ter Staten-Generaal terug te roepen en te vervangen 

                                                 
164 Zie over de Hollandse rechtenverklaring: Van der Burg, ‘Verklaring van 31 januari 1795’; Wybo Jan Goslinga, 
De rechten van den mensch en den burger. Een overzicht der Nederlandsche geschriften en verklaringen (Den Haag 1936) 91-
95; N.C.F. van Sas, ‘Mensenrechten in 1795’, Kleio 37.9/10 (1996) 10-14. Zie over de rechtenverklaringen in het 
revolutietijdvak verder onder meer Gauchet, Révolution des droits; Stéphane Rials ed., La déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen (Parijs 1988); Dale Van Kley ed., The French idea of freedom. The old regime and the Declaration of 
Rights of 1789 (Stanford 1994); Lynn Hunt, Inventing human rights. A history (New York etc. 2008; 1ste ed. 2007) 
hoofdstuk 3 en 4. 
165  ‘De verklaring van de rechten van de mens en van de burger, geproclameerd door de provisionele 
representanten van het volk van Holland op 31 januari 1795’, in: Van der Burg, Boels en Loof ed., Tweehonderd 
jaar rechten, 3-6; Paulus, Verhandeling, 81-88. Zie ook Goslinga, Rechten van den mensch, 68-69. 
166  Zie over de totstandkoming van deze vergaderingen: F. de Josselin de Jong en A.R.M. Mommers, 
‘Representanten ter Staten Generaal, 1795-1796’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 6 (1952) 111-33, 
aldaar 114-19; P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma ed., Homines Novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 
Nederland in 1795 (Amsterdam 1993) 583-91, aldaar 574-75. 
167 H. Boels, ‘Mensenrechtenverklaringen in andere gewesten van de Bataafse Republiek’, in: idem, Van der Burg 
en Loof ed., Tweehonderd jaar rechten, 21-32. 
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door gelijkgestemden uit hun midden. In de anderhalve maand die volgde vervingen ook Utrecht (2 

februari), Gelderland (9 februari), Overijssel (11 februari), Friesland (27 februari), Groningen (7 

maart) en Zeeland (13 maart) hun afgevaardigden.168 Gedurende deze geleidelijke overgang bleef de 

Staten-Generaal steeds functioneren op de oude voet: bij stemmingen had ieder gewest één stem – 

slechts in een heel enkel geval werd overgegaan tot hoofdelijke stemming169 – en over alle zaken van 

belang hielden de gedeputeerden alvorens een standpunt in te nemen ruggespraak met de 

Provisionele Representanten door wie ze waren afgevaardigd. De gedeputeerden die hun last nog 

voor de omwenteling hadden ontvangen waren allerminst geneigd dit systeem eigenmachtig te 

doorbreken. Tegen de tijd dat zij allen waren vervangen, waren zoals we zullen zien reeds stappen 

gezet die moesten leiden tot een algehele hervorming van de Staten-Generaal. Zolang deze nog niet 

haar beslag had gekregen wenste een meerderheid van de vergadering nauwelijks af te wijken van de 

bestaande procedure. Naarmate duidelijker werd dat het juist die procedure was die een bredere 

hervorming in de weg stond, zou deze houding vooral de Hollandse delegatie tot wanhoop drijven. 

De belangrijkste opgave waarvoor de door patriotten bemande Staten-Generaal zich gesteld zagen 

was het verkrijgen van de Franse erkenning van een onafhankelijke Nederlandse staat. Op 20 

januari 1795 hadden zogeheten représentants en mission, leden van de Convention Nationale die met 

de Franse troepen meereisden, in Amsterdam een proclamatie afgekondigd waarin zij hadden 

verzekerd dat de Franse natie de Nederlandse onafhankelijkheid zou respecteren. 170  Met deze 

verzekering in het achterhoofd gaven de Staten-Generaal op 2 maart de patriotten Jacob Blauw en 

Caspar Meyer officieel opdracht met Frankrijk in onderhandeling te treden over een militair 

bondgenootschap en een handelsverdrag. Een week later verzocht dit tweetal het Franse Comité de 

Salut Public onderhandelaars aan te wijzen waarmee zij in dialoog konden treden. Het Comité 

stelde hiertoe drie van zijn eigen leden aan: Philippe-Antoine Merlin de Douai, Jean-François 

Reubell en Emmanuel-Joseph Sieyes.171 

Nadat de gesprekken tussen de delegaties een aanvang hadden genomen, werd spoedig duidelijk 

dat de Franse onderhandelaars zich niet gebonden voelden aan toezeggingen die eerder waren 

gedaan door de représentants en mission. Zij lieten direct blijken de Republiek te beschouwen als 

veroverd gebied. Frankrijk zou de Nederlandse onafhankelijkheid pas erkennen wanneer de 

Nederlanders zich eerst bereid hadden getoond in te stemmen met financiële en territoriale claims 

van Franse zijde. Blauw en Meyer op hun beurt weigerden tegemoet te komen aan wat zij 

                                                 
168 De Josselin de Jong en Mommers, ‘Representanten ter Staten Generaal’. 
169 Rogge, Tafereel, 391. 
170 Zie Raymond Kubben, Regeneration and hegemony. Franco-Batavian relations in the Revolutionary Era, 1795-1803 
(Leiden etc. 2011) 169n. 
171 Ibidem, 189-191. 
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beschouwden als excessieve Franse eisen zolang niet eerst de Nederlandse onafhankelijkheid was 

erkend. Hoewel de onderhandelingen bleven lopen, bleef deze impasse tot eind april in essentie 

ongewijzigd. Onder het voorwendsel dat de Nederlandse onderhandelaars hoe dan ook niet 

gemachtigd waren een verdrag te sluiten, stuurde het Comité de Salut Public nu Reubell en Sieyes 

naar Den Haag. Zij kregen opdracht de Staten-Generaal te kennen te geven dat wanneer deze niet 

akkoord gingen met de belangrijkste Franse voorwaarden, Frankrijk het recht van de veroveraar zou 

laten gelden en zijn eisen manu militari zou opleggen.172 

Op 9 mei werden de Franse onderhandelaars verwelkomd door Carel Hultman, op dat moment 

de voorzitter van de Staten-Generaal. Twee dagen later traden zij in onderhandeling met een 

delegatie van vier Statenleden, onder wie Pieter Paulus. Op 16 mei tekenden de onderhandelaars 

het Verdrag van Den Haag, dat op 27 mei door de Franse Convention Nationale werd geratificeerd, 

nadat de Staten-Generaal en de verschillende provinciale vergaderingen al eerder hun goedkeuring 

hadden gegeven.173 De onafhankelijkheid van de Republiek werd door de Fransen erkend in het 

eerste artikel van het verdrag. 

Het Verdrag van Den Haag stond verder vooral in het teken van een militair bondgenootschap 

tussen de twee republieken en van territoriale bepalingen. De Republiek behield het gezag over haar 

soevereine gewesten, maar moest de Generaliteitslanden Maastricht, Venlo en Staats-Vlaanderen 

afstaan aan de Fransen. De strategische haven van Vlissingen werd onder gedeeld Nederlands-Frans 

gezag gesteld. In een geheime appendix op het verdrag werd bovendien overeengekomen dat de 

Republiek aan Frankrijk een schadeloosstelling van 100 miljoen gulden verschuldigd was. De 

Fransen hadden gedurende het onderhandelingsproces hardnekkig vastgehouden aan dit absurd 

hoge bedrag, waarop de patriotten geen stuiver hadden weten af te dingen.174 

Tegen deze prijs onstond op 16 mei 1795 formeel de Bataafse Republiek. Met het adjectief 

‘Bataafs’ werd verwezen naar het Bataafse volk, dat volgens Tacitus in de Romeinse Oudheid het 

Nederlandse grondgebied zou hebben bewoond en zich daar dapper zou hebben verzet tegen de 

Romeinse overheersing. De mythevorming rond deze stam vond haar oorsprong in de vroege 

zestiende eeuw. Zij nam een vlucht tijdens de Opstand tegen Spanje, toen Hugo de Groot de 

Nederlandse opstandelingen in zijn Liber de antiquitate reipublicae Batavicae (1610) had voorgesteld 

als afstammelingen en erfgenamen van de Bataven. 175  De Bataafse mythe was sindsdien 

                                                 
172 Louis Legrand, La Révolution française en Hollande. La République batave (Parijs 1894) hoofdstuk 3; Kubben, 
Regeneration and hegemony, 191-215. 
173 Kubben, Regeneration and hegemony, 216-18. 
174  Zie voor het Verdrag van Den Haag: Kubben, Regeneration and hegemony, bijlage, 752-57. Zie over de 
schadeloosstelling ook 243-49. 
175 Hugo de Groot, Liber de antiquitate reipublicae Batavicae (Leiden 1610; Knuttel 1734). Zie over de Bataafse 
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gecanoniseerd en maakte vooral gedurende de zeventiende eeuw haar opwachting in gedichten, 

toneelstukken en schilderijen. 

In de politieke propaganda van de patriottentijd werd het woord ‘Bataaf’ regelmatig gebruikt ter 

aanduiding van het vrijheidslievende, patriotse deel van de bevolking, maar nog niet met de 

vanzelfsprekendheid waarmee dit in later jaren zou gebeuren. Toen in 1788 het geruchtmakende 

pamflet Aux Bataves sur le stathoudérat verscheen, een oproep om het bewind van Willem V omver te 

werpen dat op verzoek van patriotse ballingen was geschreven door een groep toekomstige Franse 

revolutionairen uit de kring van de graaf de Mirabeau, koos de vertaler nog voor de vertaling Aan de 

Batavieren. 176  Het was gedurende de latere restauratiejaren dat de Nederlanders in Franse 

ballingschap wanneer ze naar zichzelf verwezen consequent de geuzennaam ‘Bataven’ begonnen te 

gebruiken, een voorbeeld dat in de Republiek al snel werd gevolgd. 177 De ‘patriot’ zou nooit 

helemaal uit het vocabulaire verdwijnen, maar werd volledig overvleugeld door de ‘Bataaf’ en het 

bijbehorende adjectief ‘Bataafsch’, termen die aan het begin van 1795 direct alomtegenwoordig 

waren in het politieke vertoog van alledag. 
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