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HOOFDSTUK II 

Totstandkoming 

 

 

 

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

– François Noël 1 

 

 

n het tweede nummer van zijn eind november 1795 opgerichte opiniërende tijdschrift 

Advocaat der nationaale vrijheid trok Johan Valckenaer fel van leer tegen de provinciale 

vergaderingen van Zeeland, Friesland en Groningen. Zij waren er in zijn ogen voor 

verantwoordelijk dat de Bataafse Republiek tegen het einde van het ‘eerste jaar der Bataafse 

vrijheid’ nog altijd niet kon beschikken over een nationaal parlement. Valckenaer was op dat 

moment een van ’s lands leidende staatsrechtsgeleerden, die echter van jongs af aan eveneens had 

uitgeblonken in politiek activisme. Nog voor zijn dertigste levensjaar had hij in 1787 zijn Franeker 

hoogleraarschap Romeins Recht moeten opgeven wegens patriotse sympathieën, waarna hij in 

Frankrijk was uitgegroeid tot een van de leidende patriotse ballingen.2 

Bij zijn terugkeer in de Republiek was Valckenaer benoemd tot hoogleraar rechten in Leiden en 

was de geboren Fries wegens Holland toegetreden tot de Staten-Generaal, een instituut dat als het 

aan hem lag in januari 1795 direct zou zijn opgeheven. Met lede ogen had hij daar moeten aanzien 

hoe naijver tussen de gewesten en de handhaving van het gebod van last en ruggespraak hadden 

geleid tot een maanden durende impasse, die het optimisme van de Bataafse wittebroodsweken 

zwaar op de proef stelde en onvermijdelijk de vraag deed rijzen of de Bataafse omwenteling nu 

werkelijk zoveel had veranderd. Het moeizame debat over de totstandkoming van de Nationale 

Vergadering vormt het onderwerp van dit hoofdstuk. Om een juist begrip te krijgen van de hevige 

frustratie die zich tegen het eind van 1795 van Valkenaer en zijn politieke geestverwanten meester 

                                                 
1  ‘Laten we onze vijanden een federatief bestuur toewensen. Ik zie van dichtbij dat niets erger is dan dat’: 
Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Noël aan Delacroix, 31 december 1795, 27. François-Joseph-Michel Noël 
was van 1795 tot 1797 Frans minister-plenipotentiaris bij de Bataafse Republiek. Hij rapporteerde aan Charles-
François Delacroix, op dat moment de Franse minister van Buitenlandse Zaken, die hem later zou opvolgen als 
gezant in Den Haag. 
2 [J. Valckenaer ed.], Advocaat der nationaale vrijheid, nr. 2 (1795) 9-13. Zie over Johan Valckenaer de uitstekende 
negentiende-eeuwse biografie van J.A. Sillem: Het leven van mr. Johan Valckenaer (1759-1821) (2 delen, Amsterdam 
1883; 1ste ed. 1876). Zie over Valckenaers ballingschap ook Rosendaal, Bataven!, passim. 

I 
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maakte, is het van belang eerst een stap terug te doen en te kijken naar de concrete plannen die na 

het uitbreken van de Franse Revolutie in patriotse kringen werden ontwikkeld. 

 

 

Het parlement op papier 

 

‘De maker van dit eerste Nederlandsch proefwerk krijgt nul voor de stijl, en nauwelijks een 

voldoend cijfer voor “vorderingen”.’ 3  In het eerste deel van zijn Gedenkstukken was Herman 

Colenbrander ruim een eeuw geleden weinig onder de indruk van een in 1789 opgesteld document. 

Het betrof een staatkundig plan van actie dat in werking zou moeten worden gesteld wanneer de 

Franse koning Lodewijk XVI en de nog maar net opgerichte Assemblée Nationale zich zouden laten 

bewegen tot de omverwerping van het stadhouderlijke bewind, een doel dat uiteindelijk pas vijf jaar 

later zou worden gerealiseerd. De schrijver van het document is onbekend, maar het ging in elk 

geval om een gezamenlijke inspanning van patriotse oud-regenten als Jan Bernd Bicker, Cornelis 

van de Hoop en Balthasar Elias Abbema, die op dat moment allen in Brusselse ballingschap 

verbleven.4 

Het oordeel van Colenbrander over de ‘vorderingen’ werd geheel bepaald door zijn kennis van 

wat in de jaren na 1789 zou volgen. Hij zag vooral wat het plan nog niet bevatte: geen helder idee 

hoe een constituerende vergadering gevormd moest worden of hoe de grondwet tot stand gebracht 

moest worden, geen verwijzing naar grondvergaderingen waarin een stemgerechtigd deel van de 

bevolking volksvertegenwoordigers zou kiezen.5 In zijn ijver om deze ‘tekortkomingen’ aan de orde 

te stellen ging Colenbrander voorbij aan de radicaal nieuwe elementen die ‘dit eerste Nederlandsch 

proefwerk’ wel degelijk bevatte. 

Bij een door Franse militaire interventie tot stand gebrachte machtswisseling voorzagen de 

Brusselse ballingen de vestiging van provisionele stedelijke besturen die afgevaardigden zouden 

sturen naar nieuw op te richten Grote Provinciale Comités, een eerste stap die niet ongelijk was aan 

de gang van zaken zoals die zich in 1795 werkelijk zou voltrekken.6 Deze Comités zouden op hun 

beurt gedeputeerden afvaardigen naar een eveneens provisioneel Algemeen Nationaal Comité, dat 

voorlopig het centrale bestuur zou overnemen van de Staten-Generaal. Het Nationaal Comité, dat 

                                                 
3 Colenbrander ed., Gedenkstukken, I, 17. 
4 De andere leden die bij naam worden genoemd zijn Diederik Johan graaf van Hogendorp van Hofwegen en 
Benjamin graaf van de Boetzelaer: ‘Plan, volgends hetwelk na de revolutie de zaaken in de Republiek zullen 
kunnen bestuurd worden, totdat eene algemeene landsconstitutie zal wezen ingevoerd’, in: Colenbrander ed., 
Gedenkstukken, I, 11-19, aldaar 11.  
5 Colenbrander ed., Gedenkstukken, I, 17. 
6 ‘Plan’, 13-14. 
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zou bestaan uit 102 leden (24 uit Holland, twaalf uit elk van de gewesten Gelderland, Zeeland, 

Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen, en zes uit het tot dan toe niet in de Staten-Generaal 

vertegenwoordigde Drenthe) zou in zijn eerste zitting de wens uitspreken het land een op 

‘behoorlijke volksinvloed’ en ‘republicainsche vrijheid’ gegronde grondwet te bezorgen. Het zou de 

intentie kenbaar maken hiertoe een Algemeene Nationale Vergadering op te richten; deze 

Nationale Vergadering zou worden gevormd door gedeputeerden uit de gehele natie, inclusief de 

nog niet vertegenwoordigde Generaliteitslanden en koloniën. Hoe de Nationale Vergadering tot 

stand moest komen, zou zo spoedig mogelijk door het Comité zelf moeten worden bepaald.7 

In het plan waren verder verschillende bepalingen opgenomen over de werking van zowel het 

Groot Provinciaal Comité van Holland, dat als voorbeeld werd genomen, als van het Algemeen 

Nationaal Comité. Zo stelden de Brusselse ballingen dat de leden van beide comités moesten 

worden aangemoedigd zelf voorstellen in te dienen over ‘zodanige zaken als zij dienstig zullen 

oordeelen’, omdat ‘men de groote nuttigheid van dien in de Assemblée Nationale in Vrankrijk ten 

klaarsten bespeurd heeft’.8 Ook stelden zij zich voor dat de voorzitter steeds voor veertien dagen 

door de leden van het Comité zou worden verkozen. Zowel voor het Groot Provinciaal Comité als 

het Algemeen Nationaal Comité gold ten slotte dat hoofdelijk gestemd zou worden, en dat er ‘geen 

overneming’ plaats zou hebben. 9 In de combinatie van deze laatste bepalingen schuilt meer dan 

waarin ook het belang van het plan. 

 Als dit deel van het plan doorgang zou vinden, zou daarmee de parlementaire praktijk van de 

Franse Assemblée Nationale worden nagevolgd. Dit zou een scherpe breuk betekenen met de vaste 

procedures van de meeste provinciale Statenvergaderingen en van de Staten-Generaal. Alvorens een 

besluit viel werden kwesties die in deze vergaderingen ter tafel kwamen vrijwel altijd eerst 

‘overgenomen’: delegaties in de Staten-Generaal hielden ruggespraak met de gewestelijke Staten, 

delegaties in de gewestelijke vergaderingen met de stemhebbende steden. Met een instructie van 

hun lastgevers keerden de deputaties dan weer terug in hun vergadering, waar stemmingen niet per 

hoofd maar per stad of gewest werden gehouden.10 

De leden van het Algemeen Nationaal Comité, schreven Bicker en consorten nu, hadden ‘van 

niemand eenige last […] in te wachten, en zullen kunnen volstaan aan de Provinciaale Committés 

rapport te doen van hunne genomene Resolutiën’; dit was in de Nederlandse context een 

                                                 
7 Ibidem, 15-16. 
8 Ibidem, 14 en 16. 
9 Colenbrander ed., Gedenkstukken, I, 14n-17n. 
10 De totstandkoming en de werking van het gebod van last en ruggespraak in de verschillende Statenvergaderingen 
en de Staten-Generaal ten tijde van de Republiek worden besproken in P.A. Ramaer, De verhouding der 
volksvertegenwoordigers tot hunne committenten in de constitutionele monarchie (Leiden 1868) 53-86. Zie ook Kleijkers, die 
echter zwaar op Ramaer leunt: Stemmen zonder last, 82-99. 
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revolutionaire stap. Wel maakten de Brusselse ballingen het voorbehoud dat het Algemeen 

Nationaal Comité ‘in zaaken van het uytterste gewigt, van belastingen, vreede of oorlog en 

diergelijke’, nog altijd verplicht was alvorens een besluit te nemen het advies van de Provinciale 

Comités in te winnen. Dit verleidde Colenbrander, die met tegenzin erkende dat de ontwerpers van 

het plan het bindend mandaat buiten werking wilden stellen, tot de misprijzende uitspraak dat 

‘men zich van het wezenlijk karakter eener moderne vertegenwoordiging geen rekenschap heeft 

gegeven’.11 Feit is echter dat het zelfs in deze gevallen ging om een advies en niet om een last, en dat 

de afschaffing van het gebod van last en ruggespraak dus overeind bleef. 

Het Brusselse plan laat zien dat de Franse breuk met het imperatief mandaat een dusdanige 

uitwerking had op de patriotten in ballingschap dat zij deze enkele maanden later al in hun eigen 

plannen voor de Republiek opnamen. In de jaren die volgden raakte het overgrote merendeel van 

de patriotten ervan overtuigd dat het vrije mandaat synoniem was met de ‘waare republicainsche 

regeringsvorm bij representatie’.12 Begin 1795 zouden hier en daar nog wel stemmen opgaan voor 

handhaving van het bindend mandaat, maar een serieuze discussie zou over dit punt niet meer 

ontstaan. 

Het ideaal van de onafhankelijke volksvertegenwoordiger oefende zeker ook aantrekkingskracht 

uit op de zich op dat moment in Frankrijk bevindende Johan Valckenaer. In een brief aan de in 

Amsterdam achtergebleven patriot Nicolaas van Staphorst parafraseerde Valckenaer in november 

1791 het artikel dat in de toen net gereed gekomen eerste Franse grondwet deze onafhankelijkheid 

garandeerde: ‘[de leden van de Assemblée Nationale Législative] zijn geene gedeputeerden van dat of 

dat departement, maar zij zijn, terstond na hunne electie, de gedeputeerden, de representanten van 

de geheele natie’.13 Dit denkbeeld, vond Valckenaer, ‘is zeer schoon, zeer diepzinnig, en van een 

uitgebreid gebruik’. 14 

Valckenaer kwam met deze brief tegemoet aan een verzoek uit Amsterdam om met zijn 

Nederlandse lotgenoten in Parijs een schets voor een Nederlandse grondwet op papier te zetten.15 

Hij vond dat het ‘de stem der natie zelve’ was die zou moeten beslissen hoe deze grondwet eruit zou 

moeten komen te zien. Hij zette daarom in een losjes op het Franse voorbeeld gebaseerd plan uiteen 

hoe tot dat doel een ‘soort van Nationale Conventie’ zou kunnen worden gevormd: alle 

Nederlandse huisvaders met uitzondering van ‘dienstboden en gealimenteerden’ zouden worden 

opgeroepen in hun buurten en wijken bijeen te komen en met gesloten stembriefjes per vijftig 

                                                 
11 Colenbrander ed., Gedenkstukken, I, 18. 
12 ‘Plan’, 13. 
13 Colenbrander ed., Gedenkstukken, I, brief Valckenaer aan Van Staphorst, 1 november 1791, 22-25 en 27-28, 
aldaar 23; Vergelijk ‘Constitution de 1791’, 42, artikel 7. 
14 Colenbrander ed., Gedenkstukken, I, Valckenaer aan Van Staphorst, 23. 
15 Colenbrander ed., Gedenkstukken, I, 21. Zie ook Boels, Binnenlandse zaken, 46; Rosendaal, Bataven!, 504. 
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burgers een kiesman te kiezen. Deze kiesmannen zouden zich begeven naar de grote steden om daar 

per honderd aanwezigen tien leden van de Nationale Conventie te kiezen; dit zou neerkomen op 

een 450 à 500 verkozenen, die zich zonder mandaat of last naar de vergaderplaats zouden begeven. 

Niet geheel duidelijk wordt of Valckenaer voorzag dat de Nationale Conventie, net als eerder de 

Franse Assemblée Nationale, naast constituerende ook wetgevende bevoegdheden zou krijgen: 

enerzijds stelde hij voor de bestaande bestuursinstellingen tot de invoering van de grondwet te 

handhaven, anderzijds leek hij te vinden dat de vergadering ook zou moeten beslissen over 

‘legislatieve poincten’.16 

Hoewel Valckenaer het niet zijn taak vond een uitgewerkt grondwetsontwerp te maken, was hij 

wel bereid een aantal punten te noemen waarover een besluit zou moeten genomen, bij voorkeur 

door de bevolking voorafgaande aan de vorming van de Nationale Conventie, maar anders door 

deze vergadering zelf. In de opsomming staan verschillende punten van belang. Zo is daar onder 

meer het punt dat de bevoorrechting van de gereformeerde kerk moest worden beëindigd. Dit zou 

onder meer betekenen dat ieder kerkgenootschap voortaan haar eigen voorgangers zou bekostigen, 

zodat niet-gereformeerden niet langer zouden meebetalen aan de salarissen van de gereformeerde 

predikanten. Ook zou iedere burger voortaan in aanmerking komen voor alle publieke ambten en 

bedieningen, die daarmee niet meer uitsluitend open zouden staan voor gereformeerden.17 

Zeker niet minder verstrekkende implicaties had het punt dat alle provinciale soevereiniteit 

ineengesmolten zou moeten worden tot één nationaal lichaam, met één wetgevende vergadering, 

één uitvoerende macht, uniforme wetgeving en één staatskas met een uniform belastingstelsel. Veel 

scherper dan eerder de Brusselse ballingen schetste Valckenaer zo de voorwaarden voor de vorming 

van een unitaire staat. Hij stuurde daarmee aan op een radicale koerswijziging ten opzichte van de 

federatieve structuur die de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden altijd had gekend.18 Na 

ampele overweging en met in het achterhoofd de kort daarvoor in de Franse grondwet verankerde 

constitutionele monarchie was Valckenaer tevens tot de opmerkelijke slotsom gekomen dat aan het 

hoofd van de uitvoerende macht van deze eenheidsstaat een telg van de Oranjefamilie moest 

worden geplaatst als koning.19 

                                                 
16 Colenbrander ed., Gedenkstukken, I, Valckenaer aan Van Staphorst, 23; Colenbrander ed., Gedenkstukken, I, 26-
27. 
17 Colenbrander ed., Gedenkstukken, I, Valckenaer aan Van Staphorst, 27-28. 
18 ‘Favete linguis’ [zwijg eerbiedig], merkte Colenbrander hierbij niet onterecht op, ‘gij woont de conceptie bij van 
den Nederlandsche eenheidsstaat!’: Colenbrander ed., Gedenkstukken, I, Valckenaer aan Van Staphorst, 27-28. Hij 
toonde daarmee een opmerkelijk voortschrijdend inzicht ten opzichte van zijn dissertatie, waarvan nota bene de 
eerste stelling luidde: ‘Het streven naar één en ondeelbaarheid van den Nederlandschen staat is aan de patriotsche 
beweging voor 1795 volstrekt vreemd gebleven’: De patriottentijd, I, 435. Vergelijk ook Blaas, ‘Patriottenbeweging 
als epiloog’, 22. 
19 Ibidem, 27-28. 
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Zoals kon worden verwacht, stuitte dit laatste punt onder Valckenaers patriotse correspondenten 

in de Republiek op grote weerstand. Ook voor Valckenaer en zijn vrienden in ballingschap bleek de 

flirt met het constitutionele koningschap van korte duur: het mislukken van het constitutioneel 

monarchale experiment in Frankrijk zou hen spoedig tot inkeer brengen. Nadat de Amerikaanse 

Revolutie de patriotten eerder had geïnspireerd tot het streven naar een democratischer staatsbestel 

en een geschreven constitutie, was het nu de Franse Revolutie die hen deed besluiten dat een 

toekomstige Nederlandse republiek een staat moest zijn zonder welke vorm van eenhoofdig gezag 

dan ook. 

Dit inzicht was verwerkt in een in februari 1793 gepubliceerde Schets tot grondslag eener nieuwe 

constitutie voor de Republiek der Bataven. Dit document kan worden beschouwd als het meest 

uitgewerkte Nederlandse grondwetsontwerp dat de jaren van ballingschap hebben 

voortgebracht. 20 De Schets werd ontwikkeld onder de redactionele verantwoordelijkheid van de 

Amsterdamse bankier Balthasar Abbema, die eerder betrokken was geweest bij zowel het Brusselse 

plan als dat van Valckenaer. Hij had het document geschreven met medewerking van Robert Jasper 

baron van der Capellen van de Marsch (een Gelderse neef van Joan Derk van der Capellen) en de 

Leidse oud-regent Daniël Hellewier.21 Net als de makers van de eerdere plannen schreef Abbema 

dat het uiteindelijk aan een Nationale Conventie zou zijn om de grondwet te maken.22Anders dan 

Valckenaer waren de ontwerpers van dit stuk echter wel bereid geweest in detail te treden over hoe 

de constitutionele situatie er volgens hen uit zou moeten komen te zien. 

De republiek moest volgens Abbema en consorten ‘één en ondeelbaar’ zijn, waarmee het Franse 

beginsel van unité et indivisibilité letterlijk was overgenomen. Het volk was soeverein, maar omdat het 

hele volk onmogelijk bijeen kon komen, ‘volgt het natuurlijk’ dat het zijn macht moest laten 

uitoefenen door vertegenwoordigers. De oppermacht zou dus berusten in een Nationale 

Vergadering, waar deze vertegenwoordigers of ‘representanten’ bijeenkwamen. De uitvoerende 

macht zou niet in handen komen van een vorst, maar van een zevental ministers, die waren 

onderworpen aan het gezag van de Nationale Vergadering.23 

 De leden van de Nationale Vergadering zouden iedere twee jaar door de bevolking worden 

verkozen. Kiesgerechtigd waren alle burgers van achttien jaar en ouder die in hun eigen onderhoud 

konden voorzien. Minder expliciet dan het plan van Valckenaer was de Schets over de wijze waarop 

de verkiezing tot stand zou komen. Wel stelde zij dat het land zou worden verdeeld in 

                                                 
20 B.E. Abbema, Esquisse pour servir de base à la nouvelle constitution de la République batave = Schets tot grondslag eener 
nieuwe constitutie voor de Republiek der Bataven (Parijs [1793]).  
21 Rosendaal, Bataven!, 352-53. 
22 Abbema, Schets, 1. 
23 Ibidem, 3, 5, 9. 
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departementen (waarmee de gewesten dus kwamen te vervallen) en dat er inclusief de koloniën niet 

meer dan 24 departementen zouden komen. Ieder departement zou tussen de drie en de vijf 

vertegenwoordigers mogen afvaardigen, waardoor de Nationale Vergadering uit niet meer dan 

honderd leden zou bestaan, veel minder dan door Valckenaer was voorzien.24 Onduidelijk blijft in 

de Schets of de departementen hun vertegenwoordigers een last mochten meegeven, maar 

waarschijnlijk was het vrije mandaat voor de ontwerpers in 1793 al zo vanzelfsprekend dat zij het 

niet meer benoemden. 

De eerste Nationale Vergadering zou niet alleen de wetgevende macht vormen, maar ook een 

grondwet moeten maken. Wanneer zij deze grondwet had afgerond, zou ze deze ter goedkeuring 

voorleggen aan de bevolking, die in grondvergaderingen zou beslissen over de regeringsvorm die zij 

wenste en zo haar soevereiniteit zou behouden. Wanneer de grondwet op deze manier door het volk 

was bekrachtigd, zou zij zes jaar ongewijzigd moeten blijven. Na die periode zouden 

grondwetswijzigingen wederom door het volk moeten worden goedgekeurd.25 

Het is verleidelijk te concluderen dat het veelal ballingen zijn geweest die zich hebben 

beziggehouden met het maken van concrete plannen voor de staatkundige herinrichting van 

Nederland. We moeten ons er echter rekenschap van geven dat hun in vrijheid ondernomen acties 

beter zijn gedocumenteerd dan die van de patriotse meerderheid die in de Republiek was 

achtergebleven en de beweging ondergronds had voortgezet. Dat de ideeën van de patriotten in de 

Republiek wel degelijk min of meer gelijke tred hielden met die van hun geestverwanten in 

Frankrijk blijkt uit het onder het pseudoniem Vrijhart verschenen pamflet Aan het volk van 

Nederland over de waare constitutie.26 Achter het pseudoniem school de oud-predikant Bernard Bosch, 

die we eerder zagen als auteur van een reeks verlichte periodieken, maar die zich hier nadrukkelijk 

van zijn politieke kant liet zien. 

Zoals de titel al suggereert was het pamflet van Bosch net als Van der Capellens Aan het volk van 

Nederland geschreven voor een breed publiek. Het had daarmee een ander karakter dan de hiervoor 

besproken plannen. Het plan van de Brusselse ballingen en dat van Valckenaer moeten worden 

gezien als werkdocumenten. Het plan van Abbema c.s., dat ook in druk was verschenen, was 

gestructureerd als een puntsgewijze opsomming. Het pamflet verscheen rond dezelfde tijd als 

                                                 
24 Ibidem, 3, 7, 9. 
25 Ibidem, 5. 
26 Vrijhart [pseud. Bernardus Bosch], Aan het volk van Nederland over de waare constitutie (z.p. 1793; Knuttel 22205). 
In 1795 publiceerde Bosch onder zijn eigen naam een sterk uitgebreide versie van het pamflet: Over de constitutie, 
constitutioneele magten en regeringsvorm. Toepasselyk op, en voor ons vaderland (Amsterdam 1795; Knuttel 22487). Zie 
hierover Wyger R.E. Velema, ‘Burgers representanten! Het debat over politieke vertegenwoordiging in de late 
achttiende eeuw’, ongepubliceerde congresbijdrage, Universiteit van Amsterdam 2004, 9-10. 
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Abbema’s Schets en toont met dit stuk de gemeenschappelijke lijnen in het patriotse denken van 

1793, naast een aantal originele ideeën die specifiek aan Bosch zijn toe te schrijven. 

Het woord ‘constitutie’ lijkt Bosch in het pamflet nog vooral te hanteren in de oude betekenis 

van ‘regering’. Anders dan de ontwerpers van de hiervoor besproken plannen spreekt hij niet over 

de noodzaak tot een geschreven en door de bevolking goedgekeurd document, maar over het 

voornemen zijn landgenoten ‘een juist denkbeeld van de eenige waare constitutie eener 

welgeregelde maatschappij te geven’. Zonder dit verder toe te lichten zinspeelde Bosch er wel op dat 

de Nationale Vergadering zich onder andere zou bezighouden met het maken van ‘constitutioneele 

of grond wetten’, zodat het erop lijkt dat hij wel voorzag dat zij als constituante (grondwetgevende 

vergadering) zou optreden.27 

In de ‘waare constitutie’ moest de bestaande gewestelijke structuur volgens Bosch plaatsmaken 

voor het ‘systema van een geheel, van een onverdeeld lichaam’. ‘Ter bevordering van deszelfs 

reguliere werking’ kon de Republiek wel worden opgedeeld in vijf departementen, die vervolgens 

weer in kleinere staatkundige eenheden uiteenvielen. Ieder departement kreeg ‘het huislijk bestuur 

in zijnen kring’, wat neerkwam op de verantwoordelijkheid over zaken als dijken en rivieren, 

publieke werken en het onderwijs. De wetgevende macht zou gevormd worden door een Nationale 

Vergadering bestaand uit vijftig gemachtigden per departement, wat neerkomt op 

tweehonderdvijftig leden. Hoe deze leden precies zouden worden gekozen wordt niet duidelijk, 

maar in elk geval zou ‘ieder burger in de maatschappij’ hiertoe in grondvergaderingen zijn stem 

uitbrengen. De leden zouden niet langer dan drie jaar zitting hebben. 28 

Bosch benadrukte tot slot ‘dat de souvereiniteit van een volk ondeelbaar is, en dus niet 

vertegenwoordigd kan worden’, een uitgangspunt dat volgens hem niet per se strijdig was met de 

verkiezing van volksvertegenwoordigers, maar wel betekende dat de volksstem ‘kragtig en regelmatig’ 

moest spreken. Omdat de Nationale Vergadering haar eigen gedrag bovendien niet zelf kon 

beoordelen, voorzag hij in een jaarlijks gehouden landdag, waar iedere burger die dit wenste zijn 

oordeel, zijn klachten en zijn adviezen zou kunnen laten horen.29 

 

De hier besproken ontwerpen verschenen elk na een nieuwe kentering in de Franse Revolutie, 

waarvan zij ook de sporen dragen. Het Brusselse plan is sterk gericht op de parlementaire praktijk 

zoals die in de kort daarvoor opgerichte Assemblée Nationale was ontstaan, met als belangrijkste 

noviteit de afschaffing van het bindend mandaat. In het plan dat twee jaar later in Parijs ontstond 

klinkt sterke bewondering door voor de Franse grondwet van 1791, waardoor de auteur Valckenaer 
                                                 
27 Vrijhart [pseud. Bosch], Over de waare constitutie, 7 en 29. 
28 Ibidem, 12-13, 16-17. 
29 Ibidem, 10. 
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zich tot de constitutioneel monarchale regeringsvorm aan toe had laten inspireren. De eveneens in 

Parijs tot stand gekomen Schets en het in dezelfde periode geschreven pamflet van Bernard Bosch, 

die beide verschenen na de executie van de Franse koning, voorzien in een staatsinrichting waarin 

geen plaats is voor een vorst en het primaat van het bestuur geheel is komen te liggen bij de 

wetgevende vergadering. 

Zoals we nog zullen zien, keerden veel elementen uit de in ballingschap ontwikkelde plannen 

terug in de debatten over de totstandkoming van de Nationale Vergadering en in de constitutionele 

debatten van diezelfde vergadering. Wat er was behoefde echter nadere uitwerking, en verschillende 

belangrijke vraagstukken hadden de plannenmakers in de jaren van restauratie geheel 

onbeantwoord gelaten. Zij waren het er bijvoorbeeld over eens dat de grondwet uiteindelijk moest 

worden gemaakt door een constituerende vergadering, maar spraken zich niet duidelijk uit over de 

vraag hoe deze vergadering zelf tot stand moest komen. 

In het Brusselse plan was deze vraag doorgeschoven naar de op te richten wetgevende 

vergadering, die afzonderlijk van de constituerende vergadering zou moeten opereren. In het plan 

van Abbema zou er één Nationale Vergadering komen met wetgevende en constituerende 

bevoegdheden; de verkiezing van de leden van deze vergadering zou moeten worden verricht door 

de nieuw te vormen departementen. Maar wie zouden in de Republiek verantwoordelijk worden 

voor de grondige staatkundige hervorming die hieraan vooraf zou moeten gaan? En waaraan 

ontleenden diegenen bij ontbreken van een grondwet het mandaat om te handelen in naam van het 

soevereine volk? Het vroege Bataafse debat over dergelijke vragen vormt het onderwerp van de 

volgende paragraaf.  

 

 

Het debat over de Nationale Vergadering 

 

In het twaalfde nummer van zijn nieuwe tijdschrift De Republikein pleitte Jan Konijnenburg, 

hoogleraar aan het Remonstrantse Seminarie in Amsterdam, in krachtige bewoordingen voor de 

spoedige bijeenroeping van een Nationale Vergadering. 30  Het was half maart 1795, en 

Konijnenburg, voormalig predikant in het patriotse bolwerk Utrecht en een groot kenner van de 

Franse Revolutie, was de eerste die in de langzaam weer opbloeiende politieke pers aandacht 

                                                 
30 [Jan Konijnenburg ed.], De Republikein I, nr. 12 (1795) 103. Zie over het tijdschrift: Simon Vuyk, ‘De Republikein 
van Jan Konijnenburg’, in: Van Wissing ed., Stookschriften, 217-30; René Koekkoek, ‘“Eene waare en vrije 
Republiek”. Jan Konijnenburg, De Republikein en de uitvinding van de moderne republiek’, DAE 42.2 (2010) 236-
59. 
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besteedde aan dit onderwerp.31 Met instemming verwees hij naar het recentste besluit van de Staten-

Generaal, voorlopig nog altijd ’s lands hoogste bestuurslichaam. 

Op 4 maart was daar bij monde van de wegens Friesland optredende voorzitter Johan Huber 

besloten de Raad van State, het adviesorgaan van de voormalige regering, te vervangen door een 

zogenoemd Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande, kortweg Comité te 

Lande.32 Een derde van dit Comité moest zich gaan bezighouden met het vervaardigen van een plan 

waarin was vastgesteld hoe de ingezetenen van de Republiek konden worden opgeroepen om een 

Nationale Vergadering te kiezen. 33  Lang niet alle leden namen deze taak met even veel 

enthousiasme op zich. Volgens de Bossche jurist Boudewijn Donker Curtius, de zelf ook meer dan 

sceptische algemeen secretaris van het Comité, gingen ‘veelen […] met loode schoenen aan het 

werk’.34  

Het Comité diende echter te gehoorzamen aan de Staten-Generaal, die met dit besluit gehoor 

hadden gegeven aan de wens van de Provisionele Representanten van het Volk van Holland. De 

Hollandse Vergadering had hiertoe op 26 februari een voorstel ingediend.35 De gedeputeerden van 

de overige gewesten, die nog voor de omwenteling waren afgevaardigd, hadden zich aanvankelijk 

niet gemachtigd verklaard om zich over de door Holland ingebrachte kwestie uit te spreken. Pas op 

11 maart, toen de wisseling van de wacht in de Staten-Generaal grotendeels was voltooid, hadden ze 

alsnog besloten het Hollandse voorstel aan te nemen. Alleen de Zeeuwse gedeputeerden hadden 

zich die dag van stemming onthouden; zij zouden pas twee dagen later worden vervangen.36 

Beter laat dan nooit, vond Konijnenburg in De Republikein, waarmee hij de mening vertolkte die 

ook in de Hollandse Vergadering de boventoon voerde. Nu de commissie voor een Nationale 

Vergadering er eindelijk was, moest zij met de grootst mogelijke spoed te werk gaan. Het was voor 

Konijnenburg ontegenzeggelijk dat de zeven gewesten die tot voor kort deel hadden uitgemaakt van 

                                                 
31 Aldus Konijnenburg zelf: De Republikein I, nr. 48 (1795) 399. Konijnenburg volgde in 1796 Martinus Stuart op 
als auteur van de Tafereelen van de staatsomwenteling in Frankrijk (25 delen, Amsterdam 1794-1809). Zie hierover 
E.O.G. Haitsma Mulier, ‘De receptie van de Franse revolutie in Nederland. Contemporaine reacties en 
geschiedschrijving’, TvG 102.3-4 (1989) 451-70, aldaar 461 en 464-69; Annie Jourdan, ‘Die “Tafereelen van de 
Staatsomwenteling in Frankrijk” oder Die Französische Revolution in den Niederlanden’, in: Christoph Danelzik-
Brüggemann en Rolf Reichardt ed., Bildgedächtnis eines welthistorischen Ereignisse. Die Tableaux historiques de la 
Révolution française (Göttingen 2001) 85-142. 
32 Zie over de Raad van State: A.Th. van Deursen, ‘De Raad van State onder de Republiek, 1588-1795’, in: H.C.C. 
de Schepper e.a. ed., Raad van State 450 jaar (Den Haag 1981) 47-91. 
33 ‘Publicatie van [de Staten-Generaal], waarby te kennen word gegeeven dat de Raad van Staaten vernietigd zynde, 
een Committe tot de algemeene Zaken van ’t Bondgenootschap te Landen in deszelfs plaats is aangesteld, 11 maart 
1795’, in: Jaarboeken der Bataafsche Republiek (13 delen, Amsterdam etc. 1795-98) II, 108-9. Zie over het Comité te 
Lande: A.M. Elias, ‘Van Raad van State, Comité te Lande en Staatsraad (1795-1810), in: De Schepper e.a. ed., 
Raad van State 450 jaar, 113-39, aldaar 115-28. 
34 Boudewijn Donker Curtius, Afscheid van de wereld. Het eigen levensverhaal van Boudewijn Donker Curtius. Politicus, 
advocaat en rechter in de Frans-Bataafse tijd, Maarten W. van Boven ed. (Hilversum 2010) 104. 
35 Verzameling van staats-stukken, betreffende het daarstellen van een Nationaale Vergadering (Amsterdam 1796) 4. 
36 De Josselin de Jong en Mommers, ‘Representanten ter Staten Generaal’, 120. 
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een bondsstaat waarin zij hoofdzakelijk over hun eigen zaken hadden beslist, nu ‘ééne 

onverdeelbaare Republiek’ moesten vormen. Onmisbaar hierbij was een wettig nationaal 

vertegenwoordigend lichaam, dat namens het hele Bataafse volk kon spreken en dit volk een 

geschreven grondwet kon geven. De Nationale Vergadering moest zo een einde maken aan de op 

alle bestuursniveaus gevormde provisionele regeringen, waarvan de wettigheid, aldus Konijnenburg, 

twijfelachtig was.37 

Overhaast en onverstandig, vond de jonge Zeeuw Jan Willem van Sonsbeeck. Deze zoon van een 

patriotse regent uit Vlissingen nam in de loop van 1795 wegens Middelburg zitting in de 

Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland, en maakte wegens Zeeland deel uit van de 

Staten-Generaal.38 Hij was ook de auteur van een in het hele land te verkrijgen Verhandeling over het 

nadeel eener Nationaale Conventie, waarin hij met de bravoure van een eenentwintigjarige liet zien dat 

het standpunt van Konijnenburg en de Hollandse afgevaardigden lang niet door iedereen die zich 

Bataaf noemde werd gedeeld.39 

Tot ongenoegen van Van Sonsbeeck was het besluit om een commissie een plan voor een 

Nationale Vergadering te laten ontwerpen genomen zonder dat de Zeeuwse Vergadering hierin was 

gekend. Alleen al de intentie tot een Nationale Vergadering te komen achtte hij strijdig met het 

voor de Republiek nog altijd wenselijke basisprincipe van federatief bestuur, door hem 

geformuleerd als ‘al wat het Bondgenootschap betreft, moet bondgenootschappelijk behandeld 

worden, al wat het huishoudelijke der bondgenooten aangaat behoort aan derzelver beschikking 

alleen te blijven’.40 De Republiek bestond uit zeven volken met even zoveel soevereine machten en 

grote verschillen in belangen, karakter, regeringsvorm, wetten, voorrechten en gewoonten, die niet 

zomaar aan de kant konden worden geschoven.41 

Van Sonsbeeck beriep zich in zijn betoog op het gezag van Pieter Paulus, in wie een ‘groot man’ 

herkende. Opmerkelijk genoeg noemde hij echter niet Paulus’ recente Verhandeling over de 

gelijkheid, maar nam hij een lange passage op uit de inmiddels twintig jaar oude Verklaring van de 

Unie van Utrecht, waarin Paulus het federatieve staatsbestel van de Republiek nog had verdedigd.42 

Net als Paulus destijds wilde hij best toegeven dat de Unie van Utrecht haar gebreken kende, maar 

zolang de voordelen van een federatief bestel de nadelen overstegen, moest de Republiek afzien van 

                                                 
37 [Konijnenburg ed.], De Republikein I, nr. 12 (1795) 103-10. 
38 L.M. Hollestelle, Y.J.A. Welings en L. Zoodsma, ‘De eerste volksvertegenwoordigers van Zeeland in 1795’, in: 
Brood, Nieuwland en Zoodsma ed., Homines Novi, 583-91, aldaar 574-75. 
39 [J.W. van Sonsbeeck], Verhandeling over het nadeel eener Nationaale Conventie, en daar uit voortspruitende eenheid van 
bestuur voor de Nederlandsche Republiek (z.p. [1795]; Knuttel 22489a). 
40 Ibidem, 39. 
41 Ibidem, 43. 
42 Ibidem, 19-20. 
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de door velen gewenste eenheid van bestuur.43 De Bataven zouden als het aan Van Sonsbeeck lag 

een voorbeeld moeten nemen aan Amerika, waar Benjamin Franklin en George Washington – 

beweerde hij – zo verstandig waren geweest de Unie als basis te nemen voor hun constitutie. De 

Amerikanen hadden weliswaar de nodige verbeteringen aangebracht in het Nederlandse model, 

maar de essentie ervan, een systeem met verschillende soevereine staten, hadden zij intact gelaten.44  

Behalve op Paulus’ Verklaring beriep Van Sonsbeeck zich ook veelvuldig op het werk van Jean-

Jacques Rousseau, die in Du contrat social had geschreven dat kleine volken beter te besturen waren 

dan grote volken en door de Zeeuw daarom werd opgevoerd als een onvervalste federalist.45 Met 

verbazing schreef Van Sonsbeeck te hebben kennisgenomen van de inleiding op het rapport 

waarmee de Hollandse Vergadering het debat over de bijeenroeping van de Nationale Vergadering 

in januari op gang had gebracht, omdat de Hollanders het hadden weten te presteren om Rousseau 

daarin voor te stellen als een vóórstander van deze Vergadering.46 

‘Na veel zugten, twisten, ja somtijds kijven’ presenteerde een commissie uit het Comité te Lande 

bij de Staten-Generaal op 29 mei een plan van 118 artikelen.47 In de zeven gewesten en in het 

voorheen altijd door de Staten-Generaal bestuurde Generaliteitsland Brabant en het niet 

onderworpen maar wel met de zeven provinciën verbonden landschap Drenthe – waar inmiddels 

ook provisionele vergaderingen waren opgericht – zou de bevolking worden geteld en verdeeld in 

groepen van tienduizend inwoners, die via een getrapt kiesstelsel ieder één vertegenwoordiger 

mochten kiezen voor de Nationale Vergadering.48 Waar in eerdere plannen nog sprake was geweest 

van een vertegenwoordigende status voor de koloniën, werd hiervan nu niet meer gerept. Alle 

gekozen vertegenwoordigers zouden verantwoordelijk zijn aan het gehele volk, en niet alleen aan het 

gedeelte dat hen had verkozen. 49  Het ideaal van volksvertegenwoordigers die zonder bindend 

mandaat zouden handelen, dat in de voorgaande jaren gestalte had gekregen, was daarmee voor het 

eerst verheven tot een officieel grondbeginsel in de nationale politiek, zij het voorlopig nog wat 

voorzichtig geformuleerd. 

De leden van de Nationale Vergadering zouden zich in de eerste plaats bezighouden met het 

vervaardigen van een grondwet, die uiterlijk een jaar na de eerste bijeenkomst ter goedkeuring aan 

                                                 
43 Ibidem, 47. 
44 Ibidem, 22 en 48. 
45 Rousseau, Contrat social, hoofdstuk 2.9. 
46 [Van Sonsbeeck], Verhandeling, 30. 
47 Donker Curtius, Afscheid van de wereld, 104. Zie voor het plan: Plan van oproeping tot het formeren van eene nationale 
vergaderinge ter vergaderinge van de Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, gepraesenteert den 29 May 1795 (z.p. 
[1795]; Knuttel 22483). 
48 Het Generaliteitsland Staats-Brabant was begin 1795 omgedoopt tot Bataafs-Brabant. Zie over de status van 
Brabant en Drenthe onder de Republiek: S.J. Fockema Andreae, De Nederlandse staat onder de Republiek 
(Amsterdam 1961) 71-79. 
49 Plan van oproeping, 13. 
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het volk zou moeten worden voorgelegd. Tegelijkertijd was de vergadering verantwoordelijk voor 

het onderhouden van de buitenlandse betrekkingen en voor het beschermen van de buitengrenzen 

van de republiek. De uitvoerende comités voor algemene zaken, voor de marine en voor de 

koloniën zouden gedurende de ontwikkeling van de grondwet gehandhaafd blijven, maar ze zouden 

aan de Nationale Vergadering verantwoording verschuldigd zijn. De Nationale Vergadering zou zich 

tot het moment van aanneming van de grondwet niet mogen bemoeien met de ‘huishoudelijke 

schikkingen’, oftewel de interne aangelegenheden van de gewesten.50 

Met dit plan keerden de gedeputeerden ter Staten-Generaal terug naar hun provincies. De 

Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel waren de eersten die met een officiële 

reactie kwamen, opgesteld door Gerhard Dumbar, de ervaren griffier van de vergadering.51 Deze 

Deventerse patriot bediende zich van een pragmatische argumentatie. Het plan dat er nu lag, zo 

redeneerde hij namens de Overijsselse Vergadering, was verre van volmaakt, wat ook zeker niet te 

verwachten was geweest. Omdat het echter zeer de vraag was of binnen een redelijke termijn een 

beter plan kon worden ontworpen en het zeker was dat een volgend plan in ieder geval ook slechter 

kon uitpakken, had de vergadering besloten haar goedkeuring te geven.52 Het was uiteindelijk het 

grotendeels behouden van de gewestelijke soevereiniteit dat voor de meerderheid van de 

Overijsselse Vergadering de doorslag had gegeven. 

In de Hollandse Vergadering werd verheugd op het plan gereageerd, maar juist op het punt van 

de soevereiniteit was er fundamentele kritiek. In een artikelsgewijze behandeling stelden de 

Provisionele Representanten van het Volk van Holland een aantal wijzigingen voor, waarvan het 

voorstel dat de Staten-Generaal én de provinciale vergaderingen bij het bijeenkomen van de 

Nationale Vergadering zouden ophouden te bestaan het verstrekkendst was. De Nationale 

Vergadering zou hiermee direct de ‘opperste magt’ krijgen. 53 Op 24 juli keurde de Hollandse 

Vergadering het plan met wijzigingen eenzijdig goed. Vier dagen later werd het gewijzigde plan in de 

Staten-Generaal voorgedragen door Jacob Hahn, een van de leden die in beide lichamen zitting 

                                                 
50 Ibidem, 11-13. 
51 Zie over Dumbar: C.W. van der Pot, ‘De twee Dumbar's (1680-1744, 1743-1802)’, in: Overijsselse portretten. 
Jubileumbundel, uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van 
Overijsselsch Regt en Geschiedenis (Zwolle 1958) 123-42. aldaar 129-142; G.J. Mecking, ‘Mr. Gerhard Dumbar, een 
verlicht historicus?’, OHB 100 (1985) 167-93; Marie-Anne van Wijnen, ‘Eenheid naar buiten, federalisme naar 
binnen. Gerhard Dumbar (1743-1802), pleitbezorger van de Amerikaanse constitutie’, OHB 104 (1989) 89-129. 
52  ‘Extract uit ’t Register der Resolutien van de Provisioneele Representanten van het Volk van Overijssel, 
behelzende Rapport en Resolutie, omtrent ’t Plan eener Nationale Conventie, 14 july 1795’, Jaarboeken Bataafse 
Republiek IV, 9; Joris Oddens, ‘No extended sphere. The Batavian understanding of the American Constitution 
and the problem of faction’, Early American Studies, 10.2 (2012) 383-414, aldaar 389. 
53 Plan ter oproeping der Burgers van Nederland tot het verkiezen eener Nationale Conventie, gearresteerd by de Vergadering der 
provisioneele Repræsentanten van het Volk van Holland, op vrydag den 24 July 1795, en voordragt des aangaande ter 
Vergadering van hun Hoog Mogende, door een plegtige Hollandsche Commissie uitgebragt op den 28 July 1795 (z.p. [1795]; 
Knuttel 22483da). 
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had. Tegen beter weten in sprak Hahn het vertrouwen uit dat de gemaakte veranderingen de 

goedkeuring van alle bondgenoten zouden kunnen wegdragen.54 

De Hollandse Vergadering kon alvast niet rekenen op de steun van de Amsterdamse delegatie 

binnen haar eigen gelederen, die tijdens de plenaire debatten voorafgaande aan het besluit van 24 

juli duidelijk haar onvrede had laten blijken. Nadat zij de stemming in de Hollandse Vergadering 

met een ruime meerderheid hadden verloren, zochten de Amsterdammers de publiciteit in een 

poging de besluitvorming alsnog te beïnvloeden. Het uitvoerige commentaar dat de Amsterdamse 

afgevaardigde Jan Hendrik van Swinden in de Hollandse Vergadering had ingebracht werd op last 

van de Representanten van het Volk van Amsterdam gepubliceerd. Hendrik Cras, net als Van 

Swinden hoogleraar aan het plaatselijke Athenaeum Illustre, schreef naar aanleiding van het 

beslotene in de Hollandse Vergadering een landelijk verspreid pamflet met een vergelijkbare 

strekking.55 

De geleerden Van Swinden en Cras benadrukten anders dan Van Sonsbeeck niets te hebben 

tegen een Nationale Vergadering als zodanig, maar hun kritiek bestond erin dat het uiterst 

gevaarlijk was een wetgevende vergadering in het leven te roepen vóórdat het land beschikte over 

een grondwet die duidelijk de grenzen van de macht van deze vergadering aangaf.56 Het was in hun 

ogen naïef te veronderstellen dat de leden van Nationale Vergadering in alle gevallen betrouwbaar 

zouden zijn wanneer het Nederlandse volk hen zelf mocht kiezen. De Franse burgers hadden in 

1792 de leden van hun Convention Nationale eveneens zelf gekozen, maar van de onbepaalde 

macht die zij tijdens de Terreur aan enkele ‘monsters’ hadden afgestaan, waren duizenden 

onschuldige Fransen het slachtoffer geworden.57 

‘Men kiest zig eene huisvrouw’, voegde Cras hier aan toe, ‘maar heeft niemant daarom ooit over 

een kwaad wijf geklaagd?’ 58 Hij riep de instemming in van de al even huiverachtige leden van 

verschillende provinciale vergaderingen, die hij ironisch genoeg veel autoriteit toedichtte juist 

omdat zij hun verkiezing te danken hadden aan dezelfde vrije keuze die hij voor een landelijke 

verkiezing zo wantrouwde. Het was waar, gaf hij zelf toe, dat ook de burgers die hén verkozen 

hadden een onjuiste keuze konden hebben gemaakt. Maar als dat het geval was, waarom zou dan de 

                                                 
54 Verzameling van staats-stukken, 67. 
55 Jean Henri van Swinden, Advis over de Nationaale Conventie, ter vergadering van de Provisioneele Representanten van het 
Volk van Holland, op den 22, 23, en 24 july 1795, uitgebragt door J.H. van Swinden, gedeputeerde wegens Amsterdam 
(Amsterdam 1795; Knuttel 22483d); [Hendrik Cras], Gewigtig advys over de vraag: Moet eene Constitutie de Nationale 
Conventie, of eene Nationale Conventie, de Constitutie voorafgaan? (Harlingen etc. 1795; Knuttel 22484a). Over Van 
Swinden: Marijn van Hoorn, ‘De “gemeenebestgezindheid” van Jan Hendrik van Swinden (1746-1823). Een schets 
van zijn politieke bedrijvigheid in de jaren 1795-1796 en 1800-1801’, in: Haitsma Mulier e.a. ed., Athenaeum 
Illustre, 227-54. 
56 Van Swinden, Advis, 34; Cras, Gewigtig advys, 10. 
57 Van Swinden, Advis, 33-34; Cras, Gewigtig advys, 6 en 12-13. 
58 Cras, Gewigtig advys, 9. 
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keuze voor de Nationale Vergadering zo onfeilbaar zijn? 59 Het retorische gemanoeuvreer van Cras 

bleef niet onopgemerkt. In een bespreking van diens pamflet in zijn nieuwe tijdschrift De politieke 

opmerker liet Bernard Bosch zien dat het argument net zo goed kon worden omgedraaid: 

 

‘De verkiezing geschiedt niet door het volk, maar door verkorene kiezers [kiesmannen]. Zal het 

volk niet de verstandigsten tot kiezers benoemen? Zullen deze zo dwaas zijn […] domooren tot 

representanten te benoemen? […] Loopt men gevaar om zodanige onkundigen tot representanten 

der natie te verkiezen, dan loopt men nog eer gevaar, om zodanige domooren tot provintiaale of 

plaatselijke representanten te verkiezen.’ 60 

 

Jan Hendrik van Swinden maakte zich veel zorgen over het feit dat de provinciale machten in het 

Hollandse plan direct zouden worden vernietigd. Volgens hem was het nog helemaal niet zo zeker 

dat het Nederlandse volk zijn goedkeuring zou geven aan een grondwet waarin was vastgelegd dat 

het ‘een en onverdeelbaar’ was. In theorie had de eenheidsstaat misschien veel voordelen, maar 

toegepast in de Franse praktijk had het systeem van eenheid tot nu toe alleen maar tot ellende 

geleid. Misschien gaf het Nederlandse volk wel de voorkeur aan de constitutionele Amerikaanse 

variant van het federalisme, dat zijn waarde wél in de praktijk had bewezen. Wanneer de provinciale 

vergaderingen nu zouden worden afgeschaft, zouden deze in het geval van een keuze voor het laatste 

opnieuw moeten worden geïntroduceerd, dus konden ze voorlopig beter gehandhaafd blijven.61 

Alleen de grondwet, was Cras het met zijn collega eens, kon een einde maken aan de soevereiniteit 

van de Nederlandse provincies, die tot aan dat moment als zeven onderscheiden volken moesten 

worden beschouwd.62 

In tegenstelling tot de meerderheid van de Hollandse Vergadering was het Amsterdamse 

stadsbestuur kortom vóór handhaving van de soevereine provinciale vergaderingen en de Staten-

Generaal en tégen een constituerende vergadering die tegelijkertijd wetgevende bevoegdheden had 

en de uitvoerende macht controleerde. Dit bleek ook de heersende opinie in de meeste gewesten. 

Overijssel, dat zich eerder wel had uitgesproken voor het oorspronkelijke plan waarin de 

soevereiniteit gegarandeerd bleef, ging nu niet akkoord met het Hollandse alternatief, omdat het 

daarin de macht van de Nationale Vergadering over wat het gewest beschouwde als zijn eigen 

‘huishouding’ te groot vond.63 De Provisionele Representanten van het Volk van Overijssel zagen 

zich gesteund door hun Gelderse collega’s. De Gelderse Vergadering wilde voorlopig de grondwet 
                                                 
59 Ibidem, 18-19. 
60 [Bernardus Bosch ed.], De politieke opmerker, nr. 45 (1795) 382-83. 
61 Van Swinden, Advys, 35-36. 
62 Cras, Gewigtig advys, 22. 
63 [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 94. 
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laten vervaardigen door een kleine commissie van burgers die op geen enkele wijze in het bestuur 

betrokken waren. Na volksraadplegingen in Zeeland en Groningen werd door die provincies 

hetzelfde standpunt ingenomen.64 Ook de Friese Vergadering, die haar zelfstandigheid tijdens het 

proces van constitutievorming evenmin onder geen beding wenste op te geven, wilde de grondwet 

laten opstellen door een commissie van ongeveer vijftig ‘doorkundige en eerlijke vaderlanderen’ die 

onafhankelijk van de Staten-Generaal zouden opereren. Iedere provincie zou hierbij een gelijk 

aantal commissieleden benoemen, waarbij alleen Holland dubbel zo veel commissieleden mocht 

afvaardigen.65 

Het Hollandse dubbeltal werd door de Friezen voorgesteld als een tegemoetkoming aan de 

Hollandse Vergadering, maar vergeleken bij het Hollandse plan was daarvan allerminst sprake. 

Wanneer de grondwet werd ontworpen door een op basis van het inwonertal gekozen nationale 

vergadering, zou het Hollandse aandeel daarin aanzienlijk groter zijn, omdat ruim veertig procent 

van de Nederlandse bevolking in Holland leefde. 66  Friesland was bang dat het in dat geval 

nauwelijks iets te zeggen zou hebben over de invulling van de grondwet, en dat een oppermachtige 

Hollandse delegatie ervoor zou zorgen dat haar provincie ook na invoering van de grondwet 

oppermachtig bleef. 

Groot was daarbij de angst dat Holland er in de Nationale Vergadering op zou aansturen dat zijn 

enorme schuldenlast met een beroep op de één- en ondeelbaarheid evenredig over de andere 

provincies werd verdeeld. De gewesten met een gezondere financiële situatie zagen een dergelijke 

maatregel met afgrijzen tegemoet. Van de zeven provincies van de oude Republiek gaf alleen 

Utrecht het Hollandse alternatief vrijwel onvoorwaardelijke steun, hoewel het gewest er wel voor 

pleitte dat de Vergadering in Utrecht zou komen in plaats van in Den Haag. De vergaderingen van 

Brabant en Drenthe – hoewel zij formeel geen stem hadden in de Staten-Generaal – spraken 

eveneens hun steun uit voor een tegelijkertijd constituerende en wetgevende nationale vergadering, 

waarnaar zij als volwaardige gewesten leden zouden mogen afvaardigen.67 

Oordelend met de kennis dat de eenheidsstaat uiteindelijk zou worden ingevoerd, bestaat het 

gevaar dat we het aandringen op behoud van de provinciale soevereiniteit nu taxeren als hopeloos 

conservatief. Bezien vanuit het perspectief van de Bataven, voor wie het alternatief van de eenheid 

hoe dan ook neerkwam op een staatkundig avontuur dat geen enkele garantie op succes bood, is het 

                                                 
64 Ibidem, 101-3. 
65 Ibidem, 107-9. 
66 De volkstellingen van 1795 leverden, bij een totale bevolking van tegen de 1,9 miljoen inwoners, de volgende 
verdeling op: Holland 44,1% van de bevolking, Gelderland 11,6%, Brabant 11,2%, Friesland 8,6%, Overijssel 
7,2%, Groningen 6,1%, Utrecht 4,9%, Zeeland 4,4% en Drenthe 2,1%: Volks-tellinge in de Nederlandsche Republiek 
(Den Haag 1796) 69.  
67 [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 98-99. 
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pleidooi voor een zekere mate van federatief bestuur evenwel goed voorstelbaar. Desondanks stuitte 

dit standpunt, dat met variërende felheid werd ingenomen door het Amsterdamse stadsbestuur en 

door de vergaderingen van Overijssel, Gelderland, Friesland, Zeeland en Groningen, in de 

verwachtingsvolle en gespannen zomermaanden van 1795 op uiterst felle reacties van de kant van 

een groot deel van de Bataafse bevolking. 

De van de Franse revolutionairen geleende notie dat een vrije republiek één en ondeelbaar 

moest zijn, groeide uit tot een van de dragende slogans van de revolutie. Binnen relatief korte tijd 

werden velen ertoe bewogen al hun hoop te vestigen op de opheffing van de gewestelijke 

soevereiniteiten en de vestiging van een sterke centrale macht, krachtige maatregelen die in de 

eenheidsgezinde pers vaak werden bepleit in de metaforiek van het ‘Gotische’ staatsgebouw, 

waarvan de vervallen fundamenten eerst moesten worden vervangen voordat het gebouw geheel 

opnieuw kon worden opgetrokken.68 In het hele land deden burgers hun beklag over gewesten die 

hun soevereiniteit bewaakten, een houding die zij regelrecht vonden indruisen tegen het algemeen 

belang van de Bataafse Republiek. De mantra van eenheid en ondeelbaarheid klonk het luidst in de 

vele volkssociëteiten, die waren voortgekomen uit de leesgezelschappen en revolutionaire comités. 

Voor deze lokale burgervergaderingen, die uit de tijd van de patriotse ondergrondse een landelijk 

correspondentienetwerk hadden overgehouden, was het uitblijven van een nationale 

volksvertegenwoordiging zelfs reden om zich – naar het voorbeeld van de patriotse 

vrijcorpsvergaderingen – bovenlokaal te organiseren. 

Zo was er op 22 juli 1795 een oriënterende bijeenkomst in Den Haag, waarnaar sociëteiten uit 

het hele land burgers hadden afgevaardigd. Het tijdens deze vergadering gepresenteerde plan van 

organisatie werd aangenomen op 28 augustus, toen in de Doelen de oprichtingsbijeenkomst van de 

Algemene Centrale Vergadering plaatsvond.69 Op het nieuws van de oprichting werd verheugd 

gereageerd door de eveneens in Den Haag vergaderende Provisionele Representanten van het Volk 

van Holland, maar een derde vergadering in deze stad, de Staten-Generaal, toonde zich een stuk 

minder enthousiast. Op gewestelijk niveau was er uiterst heftige kritiek van de Friese provinciale 

vergadering, die de in de Centrale Vergadering verenigde burgers verweet zich te gedragen als de 

wettige vertegenwoordigers van het Bataafse volk, terwijl zij helemaal niet namens het hele volk 

                                                 
68 Zie onder meer [Konijnenburg ed.], De Republikein I, nr. 3 (1795) 25-26; nr. 12 (1795) 106. 
69 De Centrale Vergadering verdient een studie op zich. Zie voor de hier besproken episode voorlopig: [Loosjes], 
Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 42-92. Na de oprichting van de 
Nationale Vergadering hief zij zichzelf aanvankelijk op, maar in januari 1797 werd in Leiden opnieuw een Centrale 
Vergadering opgericht. Dit tot ongenoegen van de overgrote meerderheid van de Nationale Vergadering, die zich 
net als de eerdere tegenstanders op het standpunt stelde dat hiermee de schijn was ontstaan dat het volk niet één 
maar twee keer werd vertegenwoordigd: Dagverhaal IV, nr. 330 (zitting 16 januari 1797) 486-88; nr. 333 (zitting 17 
januari 1797) 513-16; nr. 334 (zitting 17 januari 1797) 517-23.  
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konden of mochten spreken. 70  De Centrale Vergadering zelf benadrukte zich geen 

vertegenwoordigende status te willen aanmeten en slechts ‘voorlichtend[e], ophelderende en 

aandringende’ bedoelingen te hebben, maar gooide olie op het vuur door de Friese bestuurders in 

een petitie aan te sporen in te stemmen met een Nationale Vergadering. 71 Het feit dat in de 

Centrale Vergadering ook Friezen actief waren, zette de verhoudingen in deze provincie danig op 

scherp.72 

Een Nationale Vergadering gebaseerd op het vertrouwen en het gezag van de Nederlandse 

bevolking ‘is thands het schibboleth van ’t patriottismus’, betoogde Willem Anthonie Ockerse.73 Deze 

voormalige Utrechtse student en Wijkse predikant koos gedecideerd de kant van het Hollandse 

kamp, en had met zijn pamflet Bataven! Eischt eene nationale conventie! Of beroep aan het Bataafsche 

volk een landelijk bereik.74 Dat een groter inwonertal recht gaf op meer macht in de Nationale 

Vergadering sprak voor Ockerse vanzelf. De vrees voor Hollandse overheersing was ongegrond, 

want in een ‘Eéne en ondeelbare Republiek’ zou iedere afgevaardigde belangeloos de hele natie 

vertegenwoordigen, en niet alleen zijn eigen stad of gewest.75 

De voortdurende verwijzingen naar het gebeurde in Frankrijk, bedoeld om schrik aan te jagen, 

gingen volgens Ockerse evenmin op, want er bestond geen direct verband tussen de oprichting van 

de Convention Nationale en het uitbreken van de Franse Terreur. De ‘helsche tijrannij van 

Robespierre’ had heel andere oorzaken gehad, zoals de verwerpelijke invloed van koning en 

geestelijkheid en de ‘schelmerij van intriguanten’ in het Franse parlement. Dit alles was hier niet 

aan de orde. Ook de vergelijking met Amerika nadat daar in 1789 een nationale grondwet was 

ingevoerd, die veelvuldig was gemaakt als het bewijs dat een land met succes kon zijn opgedeeld in 

verschillende soevereine staten, werd door Ockerse resoluut van de hand gewezen. In Amerika was 

het president George Washington die erin slaagde als bindende factor voor de natie op te treden. 

Een dergelijk tegenwicht tegen de soevereine provincies bestond in de Bataafse Republiek niet, en 

dus moesten er helemaal geen soevereine provincies zijn.76 

Ockerses pamflet deed in het hele land veel stof opwaaien, en kon vooral buiten Holland 

rekenen op veel kritiek van het nieuwe Bataafse establishment. De bekende Middelburgse patriot 

Johan van der Palm sprak in zijn tijdschrift De Vriend des volks bijvoorbeeld van een ‘winderig 

                                                 
70 [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 52-61. 
71 Ibidem, 48-49, 53, 71. 
72 Ibidem, 71-87. 
73 [W.A. Ockerse], Bataven! Eischt eene nationale conventie! Of beroep aan het Bataafsche volk (z.p. [1795]).  
74 Zie over Ockerse: W.A. Ockerse, Vruchten en resultaten van een zestig jarig leven, H.W. Tydeman en J. Clarisse ed. 
(3 delen, Amsterdam 1823-26), met in deel III een ‘Beknopt levensbericht aangaande W.A. Ockerse’, 1-242; 
Stouten, Willem Anthonie Ockerse; Van Sas, ‘Willem Anthonie Ockerse’. 
75 [Ockerse], Bataven! 
76 Ibidem. Vergelijk Oddens, ‘No extended sphere’, 401. 
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boekje’ dat vrijwel geheel was opgebouwd uit machtspreuken en aannames, die daar wel zo konden 

zijn neergepend, maar daarmee volgens hem nog niet bewezen waren. Het was de meest gehoorde 

kritiek aan het adres van de voorstanders van de eenheidsstaat: zij konden nog zo hard roepen dat 

het wel zeker was dat de eenheid en ondeelbaarheid het land weer welvaart zou brengen en dat een 

Nationale Vergadering de sleutel tot hernieuwde welvaart was, maar ze hadden voor de waarheid 

van hun stellingen geen enkel historisch bewijs, terwijl hun tegenstanders onvermoeibaar konden 

blijven wijzen op de voorspoed die het federatieve bestel de Republiek in hun ogen ontegenzeggelijk 

had gebracht.77 

De Staten-Generaal benoemden op 10 september een nieuwe commissie die tot opdracht kreeg 

alle voorstellen te bestuderen. Ruim een maand later, op 14 oktober, kwam deze commissie met een 

nieuw concept-reglement waarin de wensen van de verschillende gewesten zo goed en zo kwaad als 

het ging waren verenigd. Dit compromis week in belangrijke opzichten af van het plan dat door de 

Hollandse Vergadering bij de Staten-Generaal was ingediend. Weliswaar zouden de Staten-Generaal 

worden ontbonden en zou de Nationale Vergadering direct wetgevende bevoegdheden krijgen, 

maar zij zou zich niet mogen mengen in de interne zaken van de gewesten, waar de soevereine 

provinciale vergaderingen gehandhaafd zouden blijven.78 De grondwet zou bovendien niet worden 

niet opgesteld door de gehele Nationale Vergadering, maar door een onafhankelijk opererende 

commissie waarin leden van alle provincies vertegenwoordigd zouden zijn. Deze commissie zou uit 

het midden van de Vergadering, maar níet – zoals de vergadering zelf – naar rato van inwonertal 

worden samengesteld. Wanneer de commissie een constitutieontwerp had vervaardigd, zou dit 

ontwerp vervolgens wel door de voltallige vergadering worden besproken, om ten slotte ter goed- of 

afkeuring aan het Bataafse volk te worden voorgelegd.79 

De Hollanders konden wel tevreden zijn over één belangrijke toevoeging in het nieuwe concept-

reglement, die betrekking had op de invoering van het vrije mandaat in de Nationale Vergadering. 

Behalve de beknopte passage die in het plan van 29 mei was opgenomen, was nu een nieuw artikel 

ingevoegd dat op dit punt geen enkele onduidelijkheid meer liet bestaan: 

 

‘De leeden deezer […] door het volk van Nederland verkoore Vergadering, zullen in de aan hun 

aanbevoolen werkzaamheden zig zelven moeten aanmerken, en door allen en iegelijk moeten 

                                                 
77 [J.H. van der Palm ed.], De vriend des volks, nr. 29 (1795) 248. Over Van der Palm: A. de Groot, Leven en arbeid 
van J.H. van der Palm (Wageningen 1960).  
78 ‘Reglement, volgens het welk eene algemeene Nationale Vergadering door het volk van Nederland zal worden 
byeen geroepen en werkzaam zyn’, in: Rapport van het besoigne van H.H. Mog. over het daarstellen eener algemene 
nationale vergadering, benevens het reglement […] ter vergadering […] ingebragt den 14 October 1795, en het decreet […] 
genomen den 15 dito (Den Haag 1795) 1, artikel 4; 11, artikel 72; 15, artikel 100. 
79 Ibidem, 16-17, artikelen 102-108. 
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worden aangemerkt, als alle bijzondere provintiale betrekkingen te hebben verlooren, en niet als 

gecommitteerden van eene provintie in het bijzonder, maar als Representanten van het geheele 

Bataafsche volk. Zij zullen dus aan geene provintiaale resolutien, instructien of revocatien […] 

onderworpen zijn; doch bij eene hoofdelijke stemming, zonder eenige ruggespraak, alle de 

gemeenschappelijke belangen der geheele Republicq regelen.’80 

  

Op 15 oktober gingen de Hollandse afgevaardigden in de Staten-Generaal met het nieuwe concept-

reglement akkoord, net als de afvaardigingen van Utrecht, Gelderland, Overijssel en Groningen. De 

verdeelde Friese afvaardiging onthield zich van stemming en Zeeland, dat nog altijd helemaal geen 

Nationale Vergadering wilde, bleef mordicus tegen. Bij meerderheid werd nu besloten ‘dat er een 

algemeene Nationaale Vergadering zou worden daargesteld, voorbehoudens de vrije raadplegingen 

der gewesten’. De toevoeging maakte het besluit tot een lege huls. Het eigenlijke besluit werd zo de 

facto uitgesteld tot een volgende bijeenkomst, die werd vastgesteld op 25 november. In de 

Hollandse Vergadering werd het besluit desondanks met enthousiasme ontvangen. Om de zaken op 

scherp te zetten verklaarden de Provisionele Representanten van het Volk van Holland dat zij na de 

vijfentwintigste hoe dan ook zouden overgaan tot het bijeenroepen van een Nationale Vergadering. 

De gewesten die bleven weigeren aan deze vergadering deel te nemen zouden ze daarbij desnoods 

passeren.81 

De klare taal van de Hollandse Vergadering stuitte op grote weerstand in de gewesten die nu in 

een isolement dreigden te raken, maar kreeg in de vooral in Holland verschijnende nationale pers 

veel bijval. Een uitzondering vormde een brief die Jan Konijnenburg rond dezelfde tijd plaatste in 

De Republikein, hoewel de strekking duidelijk niet overeenstemde met zijn persoonlijke standpunt. 

De deugdzame en bekwame leden in de verschillende provinciale vergaderingen, schreef de 

anonieme auteur, toonden zich met recht niet revolutionair. 82  De betekenis van het woord 

‘revolutionair’ stond immers niet vast, en zij waren te verstandig om zich te laten leiden door 

woorden zonder vaste betekenis. Deze mannen maakten een onderscheid tussen de revolutionaire 

middelen waarmee de vrijheid begin 1795 geboren was, en de middelen die nu nodig waren om de 

vrijheid te behouden. Zij gruwden van een ‘revolutionaire regeering’ als het Franse bewind van 

Robespierre, dat niets anders was dan de ‘allerwillekeurigste tirannij’.83 

Een revolutionaire regering, citeerde de auteur een niet lang daarvoor verschenen pamflet van 

Thomas Paine, was ‘een ongerijmd verschijnsel zonder beginselen en zonder een bepaald gezach, 

                                                 
80 Ibidem, 11, artikel 75.  
81 [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 138. 
82 [Konijnenburg ed.], De Republikein II, nr. 57 (1795) 34. 
83 Ibidem, 34-35. 



98 
 

waaronder deugd en misdaad afhingen van de oogenbliklijke omstandigheden’.84 De revolutionaire 

fase van de Bataafse Republiek, was de strekking van deze bijdrage, moest niet zo worden opgerekt 

dat zij zich uitstrekte tot een Nationale Vergadering waarvan de uitkomst geheel ongewis was. Nu 

het provinciale bestuur eenmaal was gezuiverd van orangistische elementen moesten de zaken weer 

hun normale loop nemen, wat er in de praktijk op neerkwam dat het de gewesten waren die met 

elkaar moesten besluiten welke staatkundige hervormingen nodig waren.85 De vraag of de revolutie 

nu wél of niet geëindigd was bleef de Bataven bezighouden, en zou later ook het handelen van de 

leden van de Nationale Vergadering bepalen. 

In Zeeland en Friesland sprak een ruime meerderheid van de bevolking zich in nieuwe 

volksraadplegingen wederom uit tegen de oprichting van een niet op grond van een constitutie 

handelende Nationale Vergadering. Met een beroep op de wil van hun soevereine volk verzetten 

deze twee gewesten zich voorafgaande aan de volgende stemming tegen het besluit van 15 oktober, 

waarvan zij stelden dat het nooit bij meerderheid van stemmen had mogen worden genomen. Ook 

Groningen verklaarde bij nader inzien alleen akkoord te zullen gaan met een unaniem genomen 

besluit. De overige vier gewesten erkenden het besluit wel, en lieten weten ook bij een volgende 

gelegenheid genoegen te zullen nemen met een bij meerderheid genomen besluit.86 De gewestelijke 

vergaderingen van Brabant en Drenthe, die inmiddels de toezegging hadden gekregen dat zij per 1 

januari 1796 als stemhebbende leden in de Staten-Generaal zouden worden toegelaten, sloten zich 

hierbij aan.87  

De discussie verplaatste zich nu naar het niveau van de wijze van besluitvorming – unaniem of 

bij meerderheid – maar in feite ging het nog altijd om hetzelfde geschil. Besluitvorming bij 

unanimiteit was een van de pijlers van het federatieve systeem dat Zeeland, Friesland en Groningen 

wensten te handhaven, en de erkenning van een bij meerderheid genomen besluit zou volgens deze 

gewesten een illegitieme schending zijn van de Unie van Utrecht, die zij ondanks haar 

onvolmaaktheden als basis wilden nemen voor een hervormd politiek bestel. Een belangrijk 

                                                 
84 Paine, Verhandeling, 34. 
85 [Konijnenburg ed.], De Republikein II, nr. 57 (1795) 36-37. 
86 [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 149-53. 
87 Uiteindelijk zou deze toetreding pas plaatsvinden op 1 maart 1796, de dag dat de Staten-Generaal voor het laatst 
bijeen waren. Zie over de toetreding van Brabant tot de Staten-Generaal verder G.W. Vreede, ‘De vrijwording van 
Noord-Brabant in 1795. Voorlezing’, Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 
Noordbrabant 23 (1859) 43-94; A.R.M. Mommers, Brabant van Generaliteitsland tot gewest. Bestuursinrichting en 
gezagsuitoefening in en over de landen en steden van Staats-Brabant en Bataafs-Brabant, 14 september 1629 – 1 maart 1796 
(2 delen, 1953) I, 122-233; M.W. van Boven en A.P. van Vliet, ‘De eerste volksvertegenwoordigers van Noord-
Brabant in 1795’, in: Brood, Nieuwland en Zoodsma ed., Homines novi, 593-710, aldaar 614-23; over de toetreding 
van Drenthe: J. Spoelman, ‘Van landschap tot gewest (Drenthe in de patriottentijd)’, Nieuwe Drentse Volksalmanak 
84 (1967) 1-57; J.R. van der Zeijden, ‘De eerste Drentse volksvertegenwoordigers van 1795’, in: Brood, Nieuwland 
en Zoodsma ed., Homines novi, 241-319, aldaar 269-71; M.G. Buist, ‘Van oude vrijheid naar nieuwe eenheid, 1748-
1850’, in: J. Heringa ed., Geschiedenis van Drenthe (Amsterdam 1985) 475-546, aldaar 507-14. 
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kenmerk van de debatten over de Nationale Vergadering was dat de betrokkenen het reglementaire 

en het inhoudelijke discussieniveau voortdurend bewust door elkaar heen lieten lopen. De regels 

van de politiek lagen vanaf januari 1795 niet eenduidig meer vast. In het debat over die regels 

probeerden alle partijen alvast een voorschot te nemen op de uitkomst van dit debat door voorlopig 

uit te gaan van juist die regels die zij ook in de toekomst wilde handhaven of invoeren. 

In de vergadering van 25 november bleek eens te meer de ernst van de impasse die was ontstaan. 

Nadat de verschillende afvaardigingen hun standpunten kenbaar hadden gemaakt, werd er bij de 

dienstdoende voorzitter Albert de Sitter op aangedrongen nu de wijze van besluitvorming in 

stemming te brengen. De wegens het gewest Groningen optredende De Sitter zag geen andere 

mogelijkheid dan aan deze oproep gevolg te geven. Zoals te verwachten was spraken de gewesten 

zich hierop met een meerderheid van vier tegen drie uit vóór meerderheidsbesluitvorming. De Sitter 

verklaarde dat hij dit besluit als Groninger onmogelijk kon opmaken en verliet de voorzittersstoel 

om plaats te maken voor zijn Overijsselse voorganger Gerrit Jordens; een dergelijke manoeuvre 

behoorde tot de vaste vergadertradities in de oude Republiek. 88  Jordens bekrachtigde het 

meerderheidsbesluit dat tot meerderheidsbesluitvorming kon worden overgegaan. De drie 

provincies die tegen meerderheidsbesluitvorming waren, erkenden dit besluit uiteraard niet.89 

De volgende stap was de stemming over de Nationale Vergadering en het daartoe opgestelde 

reglement. Behoudens enkele overgebleven pijnpunten die in een speciale commissie zouden 

worden besproken, werd het reglement nu eveneens door vier gewesten goedgekeurd. Tevens werd 

besloten dat de verkiezingen voor de Nationale Vergadering zouden plaatshebben op 11 januari 

1796, waarna de vergadering op 1 februari voor het eerst bijeen zou komen. Ook dit besluit 

erkenden de afgevaardigden van Zeeland, Friesland en Groningen niet, maar dit weerhield de 

Staten-Generaal er niet langer van een begin te maken met de voorbereidingen die in het reglement 

waren vastgelegd. Alle provinciale vergaderingen werden nu opgeroepen om een volkstelling te 

houden en hun bevolking op te delen in districten van vijftienduizend burgers (in plaats van de 

tienduizend uit het oorspronkelijke plan) die op hun beurt moesten worden opgedeeld in dertig 

volksvergaderingen.90  

De provinciale vergaderingen van de drie gepasseerde gewesten spraken schande van de 

gebeurtenissen van 25 november en hekelden het genomen besluit, waarvan de ‘ongerijmdheid, 

informaliteit en onwettigheid’ volgens hen als een paal boven water stond. De Unie van Utrecht, 

                                                 
88 Vergelijk Van Vree, Nederland als vergaderland, 143.  
89 Van Vree, Nederland als vergaderland, 152. Jordens, die door de voorstanders van de eenheid als een held werd 
gevierd, zou later in de Nationale Vergadering tonen net zo weinig met de eenheidsstaat op te hebben als zijn 
collega De Sitter. Over Jordens: Simon Vuyk, ‘De politicus en dichter dr. Gerhard David Jordens (1734-1803)’, 
Deventer Jaarboek (2007) 36-53. 
90 Van Vree, Nederland als vergaderland, 151. 
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stelden de Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland in een brief waarmee zij hun 

collega’s uit Gelderland, Overijssel en Utrecht tot inkeer trachtten te brengen, was nog altijd ‘de 

grondwet van ons staatsgebouw’. Zij was een verbond tussen zeven vrije en soevereine naties, niet 

tussen de representanten van die naties, en al helemaal niet tussen de afgevaardigden van die 

representanten in de Staten-Generaal. Het besluit een Nationale Vergadering op te richten en 

daarmee feitelijk de Unie te verbreken, kon niet eigenmachtig door een meerderheid van de Staten-

Generaal worden genomen, maar moest kunnen rekenen op de onvoorwaardelijke instemming van 

alle zeven de gewesten.91 

Omdat de Provisionele Representanten van het Volk van Friesland, Zeeland en Groningen zich 

realiseerden dat een scheuring van de Republiek uiteindelijk niet in het belang van hun gewesten 

was, hielden zij de dialoog in de Staten-Generaal ook na het besluit van 25 november gaande. 

Bereid tot concessies toonden ze zich echter nauwelijks. Op 30 december moest de Vergadering 

oordelen over het ‘conciliatoir rapport’ van de ruim een maand eerder ingestelde commissie, dat 

het reglement definitief moest maken. Wat op die dag volgde was praktisch een herhaling van 

zetten. De voorzittende Fries Johan Huber, onder wiens voorzitterschap ook het startschot voor het 

debat had geklonken, verklaarde zich niet bevoegd het rapport in stemming te brengen, waarna de 

Utrechtse afgevaardigde Pieter Pijpers zijn taken overnam.92 Dit deed Pijpers, in een vorig leven 

dichter, op poëtische wijze en met verwijzing naar de Goddelijke voorzienigheid, die hem tot heil 

van zijn vaderland in de voorzitterszetel had geplaatst. Hij concludeerde dat het rapport door vier 

gewesten en met instemming van Brabant en Drenthe was aangenomen.93 

Een week later gingen de Provisionele Representanten van het Volk van Groningen overstag na 

enkele toezeggingen van de kant van de Staten-Generaal, nogmaals de wens uitsprekend dat alles in 

het werk zou worden gesteld om ook Friesland en Zeeland over de streep te trekken.94 Voorlopig zag 

het daar nog niet naar uit. In de Friese Vergadering richtte de verontwaardiging zich op Pijpers, die 

het gewaagd had de Goddelijke voorzienigheid aan te roepen alvorens een ‘onwettig’ en ‘geheel 

verwoestend’ besluit te nemen. De Friezen hielden vol een scheuring te willen voorkomen en 
                                                 
91 ‘Missive der provisioneele Representanten van ’t Volk van Zeeland, aan de provisioneele Representanten des 
Volk van Gelderland, Utrecht en Overijssel, over ’t besluit ter Vergadering van Hun Hoog. Mog. genomen, dat op 
den 1 February de Nationale Vergadering zal byeenkomen’, Jaarboeken Bataafsche Republiek V, 209-14, aldaar 212. 
92 Zie over Pijpers: J.G. Smit, ‘Pieter Pijpers (1748-1805). Literator en patriot’, in: Het Eemland. Levensbeschrijvingen 
van bekende en onbekende mensen uit het Eemland (Utrecht 1998) 152-58. 
93 [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 209-11. 
94 ‘Resolutie der finaale toetreding van Stad en Lande tot de Nationaale Conventie, 5 january 1796’, Jaarboeken 
Bataafsche Republiek VI, 59; H. Boels, ‘Stad en lande van Groningen en het reglement voor de Nationale 
Vergadering in Den Haag, 1795-1796’, in: K. van Berkel, H. Boels en W.R.H. Koops ed., Nederland en het noorden. 
Opstellen aangeboden aan prof. dr. M.G. Buist ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Moderne Geschiedenis van 
Financiën en Bestuur en in de Contemporaine Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 september 1990 
(Assen etc. 1991) 56-70, aldaar 66; H.A. Kamphuis, Stad en Lande tijdens de Bataafse Republiek. Bestuurlijke en 
gerechtelijke verhoudingen in Groningen, 1795-1807 (Assen 2005) 44-45. 
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stelden in het uiterste geval bereid te zijn toe te treden tot een algemene vergadering, maar alleen 

wanneer zou zijn voldaan aan een aantal aanvullende voorwaarden. Naast de gebruikelijke eis van 

handhaving van de gewestelijke soevereiniteit wilden zij onder meer dat de vergadering de naam van 

Staten-Generaal zou blijven dragen en dat het voorzitterschap zou blijven rouleren tussen de 

verschillende gewesten, voorwaarden die door de overige gewesten niet anders dan als een 

provocatie konden worden opgevat.95 

De onverzettelijke Friese Vergadering werd uiteindelijk aan het wankelen gebracht door een 

hoog oplopend geschil met de radicaal revolutionaire municipaliteit van Leeuwarden, die de Friese 

Vergadering in particularisme nog overtrof. Het conflict ging over de vraag wie het stedelijke 

reglement van die stad mocht ontwerpen en was daarmee aanvankelijk niet direct gerelateerd aan 

het debat over de Nationale Vergadering, maar het kreeg hiervoor wel uiterst belangrijke gevolgen. 

Toen de municipaliteit weigerde af te zien van haar voornemen zelf een reglement tot stand te 

brengen, gaf het Hof van Friesland opdracht de leden van het Leeuwarder stadsbestuur op te 

pakken. De arrestatie van twee van de municipaliteitsleden was voldoende om de rest naar 

Groningen te doen vluchten. De Friese Vergadering leek hiermee aanvankelijk aan het langste eind 

te trekken.96 

De zaken namen een keer toen de Franse gezant in Den Haag François Noël, die in nauw 

contact stond met de Hollandse leiders Paulus, Hahn en Van de Kasteele, in deze interne Friese 

kwestie een mogelijkheid zag om een doorbraak te forceren op nationaal niveau. Hij gaf opdracht 

de in Leeuwarden gelegerde Frans-Bataafse troepen uit de stad te laten wegtrekken, een bevel 

waaraan op 25 januari gevolg werd gegeven. Een in het geheim gevormd revolutionair Comité van 

Herstel nam hierop de macht in de stad over met behulp van de gewapende burgermacht, die in het 

conflict de kant had gekozen van de municipaliteit. De eveneens in Leeuwarden zetelende 

Provisionele Representanten van het Volk van Friesland stonden zonder militaire steun machteloos 

en waren overgeleverd aan het gezag van het Comité van Herstel. De provinciale representanten die 

zich in het conflict het onverbiddelijkst hadden opgesteld, werden van hun ambten vervallen 

verklaard; een negental van hen werd bovendien vastgezet, terwijl de overigen op hun beurt naar 

Groningen vluchtten.97 

De overgebleven leden van de Friese Vergadering hadden weinig keus dan te gehoorzamen aan 

de bevelen van het Comité van Herstel. Een van hun eerste beleidsdaden was het verzenden van een 

                                                 
95 ‘Reglement’, bijlage B, 17-35; [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie 
XXXIV, 215-19. 
96 Jacques Kuiper, Een revolutie ontrafeld. Politiek in Friesland,1795-1798 (Franeker 2002) 115-121. 
97 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Noël aan Delacroix, 17 januari 1796, 32-34; Kuiper, Revolutie ontrafeld, 
123-25; Geyl, Geschiedenis, VI, 1590. 
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nieuwe instructie aan Johan Huber, de leider van de Friese afvaardiging. Ongetwijfeld zonder veel 

enthousiasme liet Huber kort daarna in de Staten-Generaal weten dat Friesland onvoorwaardelijk 

instemde met het op 30 december overeengekomen Reglement. 98 De Friese machtswisseling was 

aanvankelijk niet van lange duur, omdat de leden van het Comité van Herstel er door radicaal en 

eigengereid optreden binnen zeer korte tijd in slaagden de Franse bevelhebber ter plaatse – generaal 

Jean-Baptiste Dumonceau – tegen zich in het harnas te jagen. Buiten medeweten van Noël gaven de 

door Dumonceau geleide Franse troepen weldra steun aan een tegenomwenteling. Op 11 februari 

werden de afgezette representanten weer in hun ambten hersteld. 99  De nu weer voltallige 

vergadering handhaafde echter de toetreding tot de Nationale Vergadering in de hoop dat de 

Franse gezant in Den Haag zich zou neerleggen bij de recentste omwenteling. Dit gebeurde niet. 

Dumonceau werd op zijn beurt door Noël gepasseerd en de Franse troepen kregen wederom het 

bevel uit Leeuwarden weg te trekken, waarna opnieuw een groot deel van de provinciale 

representanten uit hun ambt werd ontzet.100 Friesland kon zich nu definitief gaan opmaken voor 

deelname aan de Nationale Vergadering, maar de verre van beëindigde interne verdeeldheid in dit 

gewest zou ook in de komende jaren een belangrijke Bataafse splijtzwam blijven. 

In de Zeeuwse Vergadering was op het besluit van 30 december aanvankelijk gereageerd met de 

inmiddels gebruikelijke verontwaardiging. Het Reglement was een ‘onstaatkundig wangedrocht’, en 

de goedkeuring van dit Reglement beschouwden de Zeeuwen als een dwaze eenmansactie van Pieter 

Pijpers. In de loop van het nieuwe jaar werden zij echter steeds meer onder druk gezet door de 

besturen van verschillende Zeeuwse steden en dorpen en door een gewestelijk georganiseerde 

Centrale Vergadering van volkssociëteiten, die zich in verzoekschriften volmondig uitspraken voor 

toetreding tot de Nationale Vergadering. Wellicht ook angstig geworden door het gebeurde in 

Friesland gaven de Provisionele Representanten van het Volk van Zeeland hun afgevaardigde in de 

Staten-Generaal Jean Henri Appelius opdracht opnieuw in onderhandeling te treden.101 

Het Zeeuwse volk werd ook voor de derde keer opgeroepen om zich over de toetreding uit te 

spreken. Ditmaal werd daarbij een aanmerkelijk minder ferm stemadvies werd gegeven dan de 

voorgaande keren. De nadruk werd nu vooral gelegd op de grote mate van gewestelijke 

soevereiniteit die in het Reglement van 30 december nog altijd was gegarandeerd. De Nationale 

Vergadering, luidde de nieuwe boodschap, kende nog altijd bezwaren voor het Zeeuwse volk, maar 

een scheuring van het bondgenootschap kon tot ‘nadeelige toneelen van verwarring en verwoesting’ 

                                                 
98 Kuiper, Revolutie ontrafeld, 127. 
99 Ibidem, 130. 
100 Ibidem, 133. 
101 [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 249-54. Zie ook Van 
Sas, ‘Zeeland in de Bataafs-Franse tijd’, in: idem, Metamorfose, 347-58, aldaar 352. 
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leiden; evenmin een prettig vooruitzicht. De Zeeuwse burgers namen deze waarschuwing serieus en 

stemden nu vóór de Nationale Vergadering. Op 25 februari 1796 werd Zeeland zo het laatste gewest 

dat in de Staten-Generaal zijn toetreding bekendmaakte; De Zeeuwse representanten benadrukten 

bij die gelegenheid nog maar eens het Reglement van 30 december zo te interpreteren dat de 

gewestelijke soevereiniteit gehandhaafd bleef.102 

De opstelling van de verschillende gewesten in het debat over de totstandkoming van de 

Nationale Vergadering kan ten dele worden uitgelegd als een traditionele provinciale belangenstrijd. 

Alle bestaande gewesten behalve het dichtbevolkte Holland zouden in een eenheidsstaat minder 

politieke macht krijgen dan in de federatieve Republiek. Wanneer bovendien zou worden 

overgegaan tot het nationaliseren van de gewestelijke schulden, zouden vooral de gewesten 

Groningen, Overijssel en Gelderland worden opgescheept met schulden die zij niet zelf hadden 

gemaakt.103 Zo bezien was het in het belang van deze gewesten om te pleiten voor een federatief 

stelsel waarin ook de financiën provinciaal geregeld zouden blijven. Dit belang is in 

overeenstemming met de positie die ze in het debat over de totstandkoming van de Nationale 

Vergadering innamen. Overijssel en Gelderland toonden zich hierin overigens minder rechtlijnig 

dan Groningen. 

Hoewel de provinciale belangen zeker meewogen in de overwegingen van de betrokkenen, kan 

het debat over de eenheid toch niet worden beschouwd als louter een intergewestelijke machtsstrijd. 

Dit blijkt om te beginnen wanneer we kijken naar de opstelling van Utrecht en Zeeland. Voor deze 

beide gewesten gold dat zij in het geval van de door Holland gewenste staatkundige eenheid en 

samenvoeging van de schulden net als alle andere gewesten relatief minder politieke macht zouden 

krijgen. Daar stond tegenover dat beide gewesten, die ook een relatief hoge schuldenlast hadden, 

per saldo niet veel meer of zelfs minder zouden hoeven af te lossen. Waar Utrecht in het debat over 

de totstandkoming gedecideerd de zijde koos van Holland, bleef Zeeland zich echter juist uit alle 

macht tegen de Hollanders verzetten.  

Een interpretatie die alleen rekening houdt met gewestelijke belangen gaat bovendien te veel uit 

van de meerderheidsstandpunten in de verschillende provinciale vergaderingen. In werkelijkheid 

was vrijwel iedere provinciale vergadering in het eenheidsdebat sterk intern verdeeld, zoals 

bijvoorbeeld de afwijkende houding van Amsterdam ten opzichte van het Hollandse standpunt en 

de revolutionaire twisten in Friesland laten zien. In alle provincies woonden Bataven die niet 

                                                 
102 [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 249-54. 
103 Vergelijk de tabel bij J.M.F. Fritschy, De patriotten en de financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de 
smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801) (Den Haag 1988) 156. Zie ditzelfde werk voor het Bataafse debat over 
de staatsschuld. 
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redeneerden vanuit het gewestelijk belang maar op ideële gronden overtuigd waren van de 

noodzaak tot invoering van de eenheidsstaat. 

Het Hollandse meerderheidsstandpunt voor een machtige centrale overheid is door politieke 

tegenstanders wel uitgelegd als een bedekte poging de belangen van het eigen gewest te behartigen, 

omdat het dichtbevolkte Holland verondersteld werd in een naar rato van de bevolking gekozen 

centrale overheid meer controle over de besluitvorming te hebben dan het in de Staten-Generaal 

ooit had gehad. Hoewel het de vraag is of deze redenering juist was – in een democratisch gekozen 

wetgevend lichaam was het aandeel van Holland weliswaar relatief groter dan in de Staten-Generaal, 

maar kon het gewest het stemgedrag van de afgevaardigden uit Holland niet langer voorschrijven – 

zijn er vermoedelijk inderdaad wel Hollanders geweest die zo hebben gedacht.  

Ook de Bataven die in een later stadium van het debat zouden pleiten voor een algehele 

afschaffing van de bestaande gewestelijke structuur, bestonden echter voor een groot deel uit 

Hollanders. 104  De meesten van hen wilden de gewesten vervangen door nieuw te vormen 

departementen met louter administratieve bevoegdheden, terwijl een enkeling zelfs pleitte voor een 

republiek waarin het bestuursniveau tussen het nationale en het lokale bestuur geheel ontbrak.105 

Deze Hollanders kunnen er moeilijk van worden beticht de belangen van het gewest Holland voor 

ogen te hebben gehad, want als het aan hen lag zou dat gewest na invoering van de grondwet niet 

langer bestaan. Hoogstens kan worden gezegd dat zij opkwamen voor de belangen van Hollanders, 

omdat bij een afschaffing van de gewestelijke structuur de bestaande provinciale schulden uiteraard 

nationaal zouden moeten worden gemaakt, wat per saldo zou leiden tot een vermindering van de 

schuldenlast per Hollander. 

Behalve een provinciale belangenstrijd was het debat over de ideale staatsvorm óók een conflict 

tussen de aanhangers van verschillende politieke stromingen, dat des te complexer was omdat de 

verschillende kampen de bestaande revolutionaire situatie verschillend interpreteerden en het 

daardoor nauwelijks eens konden worden over een common ground. Met de vaststelling en 

goedkeuring van het Reglement leek het er even op dat er toch een gemeenschappelijke basis was 

gevonden, maar in de Nationale Vergadering zou weldra blijken dat zelfs dat te optimistisch gedacht 

was. 

                                                 
104 Het was de Hollander Jacob Janssen die hiertoe op 10 januari 1797 een uitgewerkt voorstel indiende in de 
Nationale Vergadering: Dagverhaal IV, nr. 319 (zitting 10 januari 1797) 402-7. Zie Joost Rosendaal, ‘La Révolution 
néerlandaise. De la “Révolution des patriotes” à la République batave, 1783-1799’, in: Raymonde Monnier ed., 
Révoltes et revolutions en Europe (Russie comprise) et aux Amériques de 1773 à 1802 (Parijs 2004) 164—77, aldaar 172-73. 
105  Het betreft een voorstel van Pieter Vreede, die wegens het district Bergen op Zoom zitting nam in de 
vergadering maar vóór 1787 in Holland had gewoond: Dagverhaal IV, nr. 395 (zitting 20 februari 1797) 1009-10. 
Dit voorstel kreeg bijval van Jacob Hahn en Paulus Bosveld. 
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In weerwil van het Reglement waarin de gewestelijke soevereiniteit in elk geval voorlopig was 

gegarandeerd, stelden radicale unitarissen zich daar op het standpunt dat de Bataafse Republiek met 

de omwenteling van januari 1795 direct was gegrondvest op het revolutionaire beginsel van eenheid 

en ondeelbaarheid. Zij vonden dat alle inwoners van de republiek op dat moment reeds waren 

samengesmolten tot één soeverein volk. Het stond voor hen daarom vast dat de provinciale 

vergaderingen in alle opzichten ondergeschikt behoorden te zijn aan de Nationale Vergadering. Aan 

het Reglement achtten deze unitarissen zich niet of nauwelijks gebonden. 

Een meerderheid van de Nationale Vergadering geloofde in tegenstelling tot de radicale 

unitarissen niet dat de eenheidsstaat als bij mirakel was ontstaan bij aanvang van de revolutie. Zij 

aanvaardde de in het Reglement bestendigde visie dat de Bataafse Republiek in elk geval tot anders 

was besloten werd bevolkt door verschillende soevereine volken, net zoals dit in de oude Republiek 

het geval was geweest. De gematigde unitarissen waren net als de radicale unitarissen van mening dat 

er in de Bataafse Republiek slechts één soeverein volk behoorde te zijn, maar vonden dat dit ideaal 

via de weg van de democratische meerderheidsbesluitvorming diende te worden verwezenlijkt, en 

dat de invoering van de grondwet het moment moest zijn waarop deze samensmelting plaatsvond. 

De federalisten deelden met de gematigde unitarissen de opvatting dat het parlement de plaats 

was waar het uiteindelijke besluit over de toekomstige staatsvorm moest worden genomen, maar zij 

wezen een samenvoeging van de verschillende provinciale volken principieel van de hand en 

hoopten te bereiken dat de soevereine gewesten ook na invoering van de grondwet zouden blijven 

bestaan. Grotendeels buiten beeld blijven in deze studie de Bataven die zouden kunnen worden 

aangeduid als radicale federalisten of confederalisten, omdat zij de legitimiteit betwistten van iedere 

nationale representatieve institutie die niet functioneerde volgens het principe van last en 

ruggespraak, en dus ook geen zitting wensten te nemen in de Nationale Vergadering. Voor de 

federalisten die wel zitting namen gold daarentegen dat ze erkenden dat een nationale politieke 

vergadering in afwachting van een grondwet het recht had een deel van de soevereiniteit van de 

gewestelijke volken uit te oefenen. 

Het is ironisch dat het bij uitstek de federalistische parlementsleden waren die, hoewel ze van het 

bestaan van een nationale volksvertegenwoordiging als zodanig geen onverdeelde voorstanders 

waren, het parlementaire bedrijf in het pre-constitutionele tijdvak legitimiteit zouden verschaffen 

door voortdurend te hameren op de noodzaak tot een strikte naleving van het Reglement. Door het 

standpunt in te nemen dat de Nationale Vergadering zich net als ieder ander bestuurslichaam aan 

de regels diende te houden, gaven zij het parlement in feite de status van een normale institutie die 

reeds een vanzelfsprekende plaats had verworven in de institutionele constellatie van de Republiek. 

Het tegenovergestelde was het geval voor de radicale unitarissen, die een machtige nationale 
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volksvertegenwoordiging zagen als de alfa en omega van de door hen zo vurig gewenste 

eenheidsstaat, maar tot het zo ver was de weg van de parlementaire besluitvorming te verlaten om 

hun politieke toekomstvisie te kunnen verwezenlijken. Zij namen voor lief dat dit het aanzien van 

het parlement als centrale en onmisbare institutie ondergroef. 


