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HOOFDSTUK III 

Leden 

 

 

 

Hier formiren Aerzte, Kaufleute, Renteniers, Rechtsgelehrte, Bauern und Priester eine 

Versammlung, bestimmt einem ganzen Staate eine Constitution zu geben, auf welche das 

Wohl künftiger Zeiten sich gründen soll […] Sollte dieses große Wert so wenig einen wichtigen 

Zweck haben, daß man es Unwissenden anvertrauen könnte? 

– Andreas Riem1 

 

 

ndanks het late uur kreeg Jan Bernd Bicker op woensdag 27 januari 1796 toch nog 

bezoek aan huis. Tegenover zich trof hij een viertal burgers, dat hem een officieel 

document overhandigde. In dit schrijven werd hem medegedeeld dat de 

vijftienduizend inwoners uit het Hollandse district IJ en Meer, hoofdplaats Polanen, hem bij wege 

van hun kiesmannen hadden verkozen tot representant ofwel vertegenwoordiger van het volk van 

Nederland.2 Het document bevatte de handtekeningen van de dertig kiesmannen die eerder die dag 

verantwoordelijk waren geweest voor zijn verkiezing. Onder hen waren ook de burgers die nu in zijn 

Amsterdamse woning voor hem stonden.3 

Jan Bernd Bicker, telg uit een roemrijk geslacht, bankier, koopman, advocaat, regent, patriot, 

Bataaf en sinds kort lid van de Amsterdamse municipaliteit, hield het nieuws van zijn verkiezing 

twee dagen in beraad en stelde toen een antwoord op. Hij liet zijn kiesmannen weten aanvankelijk 

in tweestrijd te hebben verkeerd. Zeven en een half jaar lang had hij in buitenlandse ballingschap 

doorgebracht, en toen hij kort geleden in zijn geboortestad Amsterdam was teruggekeerd, had zijn 

aanstelling als lid van de municipaliteit ervoor gezorgd dat hij nauwelijks gelegenheid had gehad zijn 

                                                 
1 ‘Hier vormen artsen, kooplieden, renteniers, rechtsgeleerden, boeren en priesters een vergadering, bedoeld om 
een hele staat een constitutie te geven die de basis moet vormen voor het welzijn van de toekomst […] Zou dit grote 
doel werkelijk zo weinig van belang zijn, dat men het aan onwetenden kon overlaten?’: A. Riem, Reise durch Holland 
in den Jahren 1796 und 1797, in Beziehung auf die Geschichte der Republik und ihre gegenwaertige Lage (Frankfurt 1797). 
Andreas Riem was een Duitse revolutionair die zich ten tijde van de eerste Nationale Vergadering voor langere tijd 
ophield in Den Haag. Zie over hem: K.H.L. Welker ed., Andreas Riem. Ein Europäer aus der Pfalz (Stuttgart 1999). 
2 In het Bataafse taalgebruik werden kiesmannen ‘kiezers’ genoemd, maar om verwarring met de stemgerechtigden 
te voorkomen zal ik in dit boek over kiesmannen spreken. 
3  SAA, FA Bicker, inv. nr. 162, beschrijving van Jan Bernd Bicker van de gang van zaken betreffende zijn 
benoeming tot representant van het volk van Nederland in de Nationale Vergadering en van de vergadering van 
stemgerechtigden te Amsterdam. 

O 
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persoonlijke zaken te regelen.4 Om deze reden had hij, weduwnaar en vader van negen kinderen, 

overwogen zich aan zijn verkiezing tot volksvertegenwoordiger te onttrekken. 

Wat Bicker niet vermeldde, was dat hij aanvankelijk grote bedenkingen gehad bij een 

volksvertegenwoordiging die naast een wetgevende ook een constituerende taak zou krijgen. Nadat 

hij in 1795 in de Bataafse Republiek was teruggekeerd, had hij anonieme brieven geschreven aan 

Franse politieke kopstukken als het parlementslid François-Antoine de Boissy d’Anglas en de 

minister van Buitenlandse Zaken Charles Delacroix (beiden zullen we later in dit boek nog 

tegenkomen). Hij had hen voorgehouden dat een Bataafse Nationale Vergadering geheel dreigde te 

worden gevuld uit overdreven heftige revolutionairen die voortkwamen uit de volkssociëteiten. Alle 

hoop op een verstandige grondwet zou daardoor verloren zijn.5 

Aan de andere kant was Bicker, zoals we eerder zagen, waarschijnlijk reeds in 1793 betrokken 

geweest bij een in Franse ballingschap ontworpen Schets tot grondslag eener nieuwe constitutie voor de 

Republiek der Bataven waarin een nationale wetgevende vergadering was voorzien; hij behoorde door 

dit wapenfeit tot de allereerste pleitbezorgers van een Nederlands parlement. Mogelijk enigszins 

gerustgesteld door de in het Reglement vastgelegde variant, waarin niet de voltallige Nationale 

Vergadering maar een kleine parlementaire constitutiecommissie het eerste grondwetsontwerp zou 

maken, had hij nu besloten de daad bij het woord te voegen; in de overtuiging dat hij als 

volksvertegenwoordiger zijn vaderland een dienst kon bewijzen aanvaardde hij zijn verkiezing, zo 

deelde Bicker zijn kiesmannen mee.6 

Als geen ander moet de op dat moment bijna vijftigjarige Amsterdammer, die uitstekend thuis 

was in de politieke geschiedenis van zijn land, het unieke karakter van de gebeurtenissen in het 

tweede jaar van de Bataafse Vrijheid hebben onderkend. 7  Voor het eerst in het ruim 

tweehonderdjarige bestaan van de Nederlandse republiek mocht een stemgerechtigd deel van de 

bevolking via getrapte verkiezingen een eigen nationale vertegenwoordiging kiezen. Mannelijke 

burgers van twintig jaar en ouder die niet onder curatele van de overheid stonden en in de 

afgelopen drie maanden geen staatssteun hadden ontvangen hadden omstreeks 26 januari een 

                                                 
4 Zie over Bicker: Jan Bernd Bicker, Een patriot in ballingschap 1787-1795. De autobiografische reisverslagen van een 
gevlucht Amsterdams regent en patriot van ‘progressieve signatuur’, M.N. Bisselink en A. Doedens ed. (Diemen 1983); L. 
de Gou, ‘Jan Bernd Bicker (1746-1812)’, in: idem, Biografische bijdragen, 83-124. 
5 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Bicker aan Boissy d’Anglas, augustus 1795, 487-89; brief Bicker aan 
Delacroix, ca. 23 december 1795, 497-98. 
6 SAA, FA Bicker, inv. nr. 162. 
7 Van Bickers kennis over de politieke geschiedenis van de Republiek getuigen de uitgebreide aantekeningen die 
hij hierover gedurende zijn leven bijhield: SAA, FA Bicker, inv. nr. 151, aantekeningen van biografische en 
politieke gebeurtenissen door Jan Bernd Bicker, lopend over de jaren 1763-1798 en SAA, FA Bicker, inv. nr. 282, 
aantekeningen van Jan Bernd Bicker omtrent allerlei zeer uiteenlopende zaken van historische, politieke, 
diplomatieke, financiële, staatkundige, militaire, rechtelijke, bestuursrechtelijke en natuurkundige aard in de 
Republiek. 
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oproep ontvangen.8 Dit was gebeurd in alle gewesten van het land, met uitzondering van Zeeland en 

Friesland, waar deze verkiezingen zouden plaatsvinden op 8 en 9 februari. 9  Wanneer de 

opgeroepen burgers zich bereid hadden getoond te verklaren dat ze alleen een op de oppermacht 

van het gehele volk gegronde regeringsvorm voor wettig hielden, hadden ze mogen deelnemen aan 

een van de 3764 grondvergaderingen, waar ze uit hun midden een kiesman en diens plaatsvervanger 

hadden gekozen voor een van de 126 districtsvergaderingen. De dertig kiesmannen van ieder 

district hadden op hun beurt één parlementslid en twee plaatsvervangers aangewezen voor de 

Nationale Vergadering, waarvan de definitieve startdatum op verzoek van Zeeland was bepaald op 1 

maart 1796.10 

 

 

De ‘waardigen vertegenwoordiger des volks’ 

 

Net als menige andere verkozene redeneerde Bicker in overeenstemming met het standpunt dat 

eerder was uitgedragen door zijn stadgenoot Rutger Jan Schimmelpenninck.11 In zijn proefschrift 

had deze immers geschreven dat de bekleding van een publiek ambt in een vertegenwoordigende 

democratie moest worden opgevat als een burgerplicht die de verkozene niet zomaar naast zich neer 

kon leggen.12 De verkiezing tot het ambt van volksvertegenwoordiger mocht de verkozene misschien 

niet altijd even goed uitkomen; hij moest zich echter wel realiseren dat een weigering betekende dat 

het ambt dan zou worden bekleed door iemand die hiertoe minder geschikt was, mogelijk met 

kwalijke gevolgen voor het algemeen belang. 

Dit beginsel ging uit van de premisse dat burgers in een representatief stelsel gewoonlijk de beste 

en deugdzaamste volksvertegenwoordigers kozen, zoals in de achttiende eeuw ook door 

verschillende andere denkers was gesteld. Het vertrouwen in dit principe vormde de essentie van 

het politieke programma van de patriotten. Zij waren er immers van overtuigd waren geweest dat 

burgers die hun bestuurders zelf mochten kiezen voorgoed zouden afrekenen met ‘aristocratische’ 

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

persoonlijk voordeel uit te halen.13 

Schimmelpenninck had laten blijken dat de mogelijkheid dat burgers in een 

vertegenwoordigende democratie zouden weigeren publieke ambten te bekleden op zijn minst bij 

hem was opgekomen. Toch lijkt het voor de Bataven moeilijk voorstelbaar te zijn geweest dat dit 

ook werkelijk zou gebeuren, al was het maar omdat dit probleem in de opeenvolgende Franse 

revolutionaire parlementen nauwelijks had gespeeld.14 De deceptie was dan ook groot toen bleek 

dat lang niet alle tot lid van de Nationale Vergadering verkozen burgers het als hun plicht 

beschouwden om hun posten in te nemen. Nog afgezien van de schade die de verkozenen konden 

ondervinden omdat zij hun huidige werkzaamheden tijdelijk moesten laten waarnemen door een 

ander, ontvingen ze voor het ambt van volksvertegenwoordiger een bescheiden daggeld van tien 

gulden; financieel legden zij daarmee toe op hun deelname aan de vergadering, een drukke baan die 

weinig tijd liet voor andere zaken. 15  Terwijl representanten die eerder waren verkozen in de 

provinciale vergaderingen met een beetje geluk gewoon in hun eigen huis hadden kunnen blijven 

wonen, waren de leden van het nationale parlement bovendien verplicht een logement te betrekken 

in Den Haag. Hun gezin bleef in de meeste gevallen thuis achter. Niet iedereen bleek bereid dit 

offer te brengen.16 

De Bataven die het eerst met deze teleurstelling geconfronteerd werden, waren de leden van de 

Commissie tot Onderzoek der Bezwaaren en Geloofsbrieven van de Verkoorene Representanten in 

de Nationale Vergadering, kortweg de Commissie voor Geloofsbrieven. De patriotse voorlieden 

Wybo Fijnje en Jan van Hooff waren de bekendste leden van deze uit afgevaardigden van alle negen 

gewesten samengestelde commissie, die werd belast met de afhandeling van de verkiezingsuitslag.17 

In de weken na de verkiezingen onderzocht zij niet alleen de credentialen van de leden die hun 

verkiezing hadden aanvaard, maar ontving ze ook ruim twee dozijn brieven van tot 

                                                 
13 Zie ook Joris Oddens, ‘De burger bedankt. Lastposten in de Nationale Vergadering (1796-1797)’, DAE, te 
verschijnen. 
14 Zie voor de situatie in Frankrijk: Dodu, Parlementarisme, 90 en 188-89. 
15 ‘Reglement’, bijlage B, 24, artikel 62; Geyl, Geschiedenis, VI, 1607. 
16 Overigens was in de oude Republiek de zogenaamde buitencommissie ter Staten-Generaal ook niet bij alle 
regenten even gewild geweest. Zie A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk 
stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw (Den Haag 1990) 341-396. 
17  NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van de Commissie tot onderzoek der Bezwaaren en 
Geloofsbrieven van de Verkoorene Representanten in de Nationale Vergadering, 1-29 februari 1796. Zie ook 
D.A.J. Overdijk, ‘Regeling en praktijk van het algemeen kiesrecht in Nederland in de jaren 1795-1798’, in: O. 
Moorman van Kappen en E.C. Coppens ed., De Bataafse omwenteling en het recht. Acta van het rechtshistorische 
colloquium over de betekenis van de Bataafse Revolutie (1795) voor de rechtsontwikkeling in Nederland (Utrecht-Nijmegen, 29 
en 30 mei 1995) (Nijmegen 1997) 55-77, aldaar 74-75. 
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volksvertegenwoordiger of plaatsvervanger verkozen burgers die bezwaar maakten tegen hun 

verkiezing.18  

Sommige verkozenen voerden in hun bezwaarschriften aan dat zij zich fysiek of intellectueel niet 

in staat voelden tot de vervulling van het ambt van volksvertegenwoordiger. Johan van der Borght, 

een in Breda gekozen wijnkoopman, gaf aan dat hij ‘door zwakheid van zijn gezigt buiten staat was 

om te kunnen leezen’, en de predikant Jacob Kantelaar, eerste plaatsvervanger in Lochem, vond ‘het 

bezef van de pligten en de vereischtens’ zo zwaar wegen, dat hij reden zag zich te moeten 

excuseren.19 De in Ridderkerk gekozen burgerwachtcommandant Adriaan Pompe van Meerdervoort 

en de Groningse koopman Teun Hulshoff achtten zichzelf eenvoudigweg niet bekwaam genoeg, net 

als de in Nieuwerkerk verkozen grootgrondbezitter Nicolaas Okhuysen. 20 De bekende patriotse 

publicist en hoogleraar IJsbrand van Hamelsveld gaf eveneens aan dat hij zich onbekwaam achtte 

voor het ambt, maar voegde hier aan toe dat hij zich voorafgaande aan de verkiezingen steeds had 

uitgesproken voor een kleine constituerende commissie in plaats van een Nationale Vergadering, en 

daarom niet in dit lichaam zitting kon nemen.21 

Verschillende andere burgers gaven onmisbaarheid in de huiselijke of professionele sfeer als 

reden om van de taak die hen te wachten stond verschoond te blijven. De Amsterdammer Johan 

Farret, die net als Bicker deel uitmaakte van de Representanten van het Volk van Amsterdam, repte 

in zijn bezwaarschrift van zes jonge kinderen die zijn vaderlijk toezicht niet konden missen; de 

weduwnaar Joachim Tonckens, verkozen in het Drentse Vries, had naast zijn vijf kinderen ook nog 

een boerderij die hij niet alleen kon laten.22 De in Kampen verkozen Gerard van Marle zei het te 

druk te hebben met zijn zeepziederij, terwijl Cornelis de Rhoer en Bernard Nieuhoff, verkozen in 

Harderwijk en Barneveld, zich beriepen op hun onvervangbaarheid als hoogleraren van de 

Harderwijkse universiteit.23 Ook de Dordtse predikant Paulus Bosveld zei geen geschikte vervanger 

te kunnen vinden, net als Cornelis van Lennep, lid van het Comité van Justitie in Amsterdam.24 In 

twee gevallen – en zeker niet de minste – waren het niet de gekozenen zelf, maar hun werkgevers die 

bezwaar maakten. Het nationale uitvoerend Comité tot de Zaken van de Marine gaf aan het niet te 

                                                 
18 In totaal maakten 26 burgers bewaar tegen hun verkiezing. Zie hierover ook Vreede, Bijdragen, II, 7-18. 
19 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 13 en 19 februari. 
20 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 11 en 27 februari. 
21 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 11 februari. Over Van Hamelsveld: N.C.F. Van Sas, 
‘De verbeelding en de macht. IJsbrand van Hamelsveld in het studiehuis der Restauratie’, in: idem, Metamorfose, 
255-63; Coen P.M. Görts, Ysbrand van Hamelsveld. Predikant, professor, patriot, politicus (1743-1812) (ongepubliceerde 
doctoraalscriptie, Universiteit Utrecht 2005). 
22 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 19 en 23 februari. 
23 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 5 en 13 februari. 
24 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 20 en 22 februari. Zie ook Van Lennep, Cornelis van 
Lennep, II, 234-42. 
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kunnen stellen zonder Pieter Paulus, terwijl de Provisionele Representanten van het Volk van 

Overijssel lieten weten dat zij hun griffier Gerhard Dumbar onder geen beding zouden laten gaan.25 

De naam onder één van de bezwaarschriften moet de commissieleden in het bijzonder zijn 

opgevallen. Rutger Jan Schimmelpenninck was in een van de veertien districten van Amsterdam 

verkozen tot volksvertegenwoordiger, nauwelijks een verrassing gezien zijn revolutionaire staat van 

dienst. In januari 1795 was Schimmelpenninck direct door het plaatselijke Comité Revolutionair 

naar voren geschoven als de officieuze leider van de Amsterdamse omwenteling.26 Als voorzitter van 

de vergadering van Provisionele Representanten van het Volk van Amsterdam had hij op 11 

februari indruk gemaakt én weerstand opgeroepen met een toespraak waarin hij ervoor had gepleit 

af te zien van individuele wraakacties tegen orangisten en het recht zijn loop te laten hebben.27 Bij 

de aanvaarding van zijn voorzitterschap had hij benadrukt dat deze post erg zwaar zou zijn, maar 

had hij de Amsterdammers ook gerustgesteld: ‘alles wordt eenvoudig, alles wordt gemaklijk voor 

den man, die eens voor al voorgenomen heeft, om, het koste wat het wille, zijn pligt, zijn geweeten, 

te voldoen’.28 

 Des te verbazender was daarom de strekking van de brief die op 16 februari door de Commissie 

voor Geloofsbrieven werd behandeld. Schimmelpenninck voelde heel goed aan dat hetgeen hij te 

zeggen had door de commissie zou worden geïnterpreteerd als een flagrante breuk met zijn eigen 

beginselen. Hij probeerde daarom de commissieleden de wind uit de zeilen te nemen door hen 

eraan te herinneren dat hij altijd had getoond de plichten van de burger ten aanzien van zijn 

vaderland te kennen, en dat hij ‘de wenk des volks welke ons eenen burgerpost aanwijst’ altijd had 

geëerbiedigd. Schimmelpenninck noemde zich vanaf ‘de eerste ontwikkeling van [zijn] 

denkvermogens […] een beminnaar der waare maatschappelijke vrijheid’ en – met verwijzing naar de 

titel van zijn proefschrift – ‘een verdediger van eene welingerigte volks regering’. De ijdelheid die 

Schimmelpenninck eigen was bewoog hem er zelfs toe te stellen dat hij geloofde zeer wel in staat te 

zijn mee te werken aan een grondwet die de Bataven zou kunnen verzekeren van duurzaam geluk.29 

‘Dan burgers,’ vervolgde Schimmelpenninck zijn brief, ‘deze bestemming kan [en] mag de mijne 

niet zijn.’ Niet alleen zou hij zijn gezin een gevoelige slag toebrengen wanneer hij met achterlating 

                                                 
25 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 20 februari; Overdijk, ‘Regeling’, 74-75. 
26 Handelingen van de municipaliteit der stad Amsterdam (3 delen, Amsterdam 1795) I, xxiii (19 januari 1795). 
27 R.J. Schimmelpenninck, De waare gronden van vestiging onzer blijde omwenteling. Voorgedragen in eene afkondiging der 
provisioneele representanten van het volk van Amsterdam, in dato 11 februari 1795 (z.p. [1795]; Knuttel 22595). Zie voor 
kritiek hierop Een vaderlandsch burger, Iets voor het volk van Nederland over het verleenen van gratie aan de leden van het 
oranje staats- en stadsbewind, ingericht tot onderzoek der Amsterdamsche proclamatie van den 11 februarij 1795 (z.p. 1795; 
Knuttel 22541). Zie ook Vreede, Bijdragen, I, 10-12; J. de Bosch Kemper, De staatkundige geschiedenis van Nederland 
tot 1830 (Amsterdam 1868) 253. 
28 [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXVIII, 152. 
29 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 16 februari. 
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van vrouw en kinderen naar Den Haag zou verhuizen, maar vooral kon hij onmogelijk zijn drukke 

advocatenpraktijk in de steek laten en zo het lot van de meer dan tweehonderd families die daarin 

van hem afhankelijk waren bezegelen. Hij verzocht de commissieleden daarom met klem hem niet 

te ontrukken uit zijn huidige situatie, waarin hij zijn juiste bestemming had gevonden en de 

maatschappij het meest tot nut kon zijn.30 

Toen de Commissie voor Geloofsbrieven werd geconfronteerd met het fenomeen van de 

bezwaarschriften, waren twee verschillende reacties denkbaar. De commissie kon toegeven dat de 

keuze van de stemgerechtigde burgers niet onfeilbaar was, waarbij zij als verzachtende 

omstandigheid kon aanvoeren dat de verkiezingen niet waren verlopen volgens de regels van een 

constitutie, maar conform een voorlopig en omstreden Reglement. Zij kon de burgers die bezwaar 

maakten daarom van hun verplichtingen ontslaan, in de hoop dat hun vervangers de Nationale 

Vergadering niet alleen volledig zouden erkennen, maar ook hun uiterste best zouden doen om het 

land een geschikte grondwet te geven. De tweede mogelijkheid was vast te houden aan de gedachte 

dat de volkswil in alle gevallen moest worden gerespecteerd, en dat de verkozen burgers huns 

ondanks moesten worden beschouwd als ’s volks best mogelijke vertegenwoordigers. 

De commissie koos voor het laatste. Zij wees alle naar voren gebrachte bezwaren van de hand als 

onvoldoende en verklaarde alle verkiezingen geldig – enkele reglementaire uitzonderingen 

daargelaten. 31  Alle burgers die bezwaar hadden aangetekend tegen hun verkiezing werden 

aangeschreven om hun posten op 1 maart zonder verder oponthoud in te nemen. Hoewel 

sommigen hierop nog een tweede of zelfs een derde maal moesten worden aangespoord, namen alle 

bovengenoemden – met uitzondering van Dumbar – uiteindelijk in het parlement zitting. Een 

Nationale Vergadering, stelde IJsbrand van Hamelsveld bij zijn afscheidsrede in het Utrechtse 

bestuur, had hem persoonlijk nooit de geschiktste oplossing geleken voor de snelle vervaardiging 

van een constitutie, en hij beschikte niet over de kwaliteiten van wetgevers uit de Oudheid als 

Mozes, Solon, Lycurgus en Numa of zelfs maar van mannen als Johan van Oldebarnevelt, Hugo de 

Groot en Johan de Witt. De Nationale Vergadering was nu echter een gegeven, en hij behoorde tot 

de vertegenwoordigers die door het volk waren verkozen. Hij had geprobeerd zich van zijn plicht te 

                                                 
30 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 16 februari. 
31 Reglementaire uitzonderingen werden gemaakt voor de burgers Sluijter en Hacfort, die niet de benodigde 
leeftijd van dertig jaar hadden bereikt. De burgers Floren en Mettenberg werden eveneens van hun verplichtingen 
ontslagen, omdat zij bevonden werden in dienst te zijn van een vreemde mogendheid, wat volgens het Reglement 
niet was toegestaan. NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 18, 20 en 22 februari; Naamlyst van 
de representanten. 
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laten ontslaan, maar dit had niet mogen baten. ‘Niets is er voor mij over’, berustte Van Hamelsveld 

in zijn lot, ‘dan aan de stem des vaderlands te gehoorzamen.’32 

De dossiers van de burgers die ook na herhaaldelijk aandringen bleven weigeren zitting te nemen 

werden na 1 maart door de Commissie voor Geloofsbrieven overgedragen aan een nieuwe 

commissie bestaande uit twaalf leden van de Nationale Vergadering, onder leiding van het 

gerespecteerde parlementslid Jan Pasteur. Op aandringen van de vergadering werden de weigeraars 

door deze commissie gesommeerd om zich in persoon te komen verantwoorden. Niet de 

persoonlijke redenen die deze burgers in hun bezwaarschriften veelal hadden aangevoerd, maar 

bezwaren tegen de Nationale Vergadering als zodanig bleken in hun confrontatie met die 

vergadering het voornaamste argument. Een negental verkozenen, van wie naast Amerikakenner 

Gerhard Dumbar ook de geschied- en letterkundige Hendrik van Wijn tegenwoordig enige 

bekendheid geniet, weigerden in de Nationale Vergadering de verklaring af te leggen. 33  De 

vergadering had hierop geen andere keus dan ze van hun verplichting te ontslaan, waarmee 

impliciet werd erkend dat het volk in zijn keuze had gedwaald.34 Gerhard Dumbar was de eerste die 

zijn weigering aan de vergadering meedeelde. Het parlementslid Jan van Hooff, voormalig lid van de 

Commissie voor Geloofsbrieven, sprak bij Dumbars verschijnen over ‘gevolgtrekkingen van het 

grootste gewigt’. Verontwaardigd over deze minachting van de vergadering concludeerde hij dat 

Dumbar door zijn weigering ‘niet alleen onwaardig was het volk van Nederland te repraesenteeren, 

maar dat men hem […] het burger-recht zelfs zoude kunnen betwisten’.35 

Bijna een jaar later, toen de Nationale Vergadering debatteerde over de vraag hoe in de toekomst 

moest worden omgegaan met burgers die weigerden zitting te nemen in de wetgevende en 

uitvoerende lichamen, verschafte Van Hooff enig inzicht in de redenering die de Commissie voor 

Geloofsbrieven in de februarimaand van 1795 had gevolgd. Zolang het land geen grondwet had en 

de revolutie dus nog in volle gang was, legde hij uit, mocht niemand zich aan publieke ambten 

onttrekken. Het was normaal dat men in revolutionaire tijden uit angst wilde bedanken voor 

belangrijke posten, maar als dit werd getolereerd zouden slechts ‘zeer ambitieuzen’ die ambten 

                                                 
32 ‘Aanspraak waarmede den Burger Y. van Hamelsveld, verkoren zynde tot representant des volks in de Nationale 
Conventie, van wegens het district der Zuiderzeegolf, zyne post als lid van den Raad der Gemeente te Utrecht 
nederlegde’, Jaarboeken Bataafsche Republiek VII, 144-48. Zie voor Van Hamelsvelds gemeenteraadslidmaatschap in 
Utrecht: R.E. de Bruin, Burgers op het kussen. Volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813 
(Zutphen 1986) 263-65. 
33 Behalve om Gerhard Dumbar en Hendrik van Wijn gaat het om de burgers D.R. Wijckerheld Bisdom, A.J. van 
Mansveld, A. Paats van Troostwijk, J.T. Plevier, H. Schepman, L.G. van Vrijdag en L. Vrolijkhart. De burger G.J. 
Dumbar, die eveneens bezwaar had aangetekend, werd wegens zijn zwakke gezondheid van zijn verplichting 
ontslagen. 
34 Zie over de weigering van Van Wijn: J.C. de Jonge, Henrik van Wyn als geleerde en staatsman geschetst (Den Haag 
1832) 101-9 en 177-87. 
35 Dagverhaal I, nr. 15 (zitting 21 maart 1796) 114. 
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aanvaarden, een gang van zaken waarbij de staat geenszins was gebaat.36 In landen waar de vrijheid 

heerste was het daarom een vaste staatsregel dat ieder lid van de maatschappij zijn persoon en zijn 

talenten aan het vaderland verschuldigd was.37 

Van Hooff kreeg in de vergadering bijval van zijn collega Coert van Beyma, die nota bene eerst 

zelf had getracht onder het ambt van volksvertegenwoordiger uit te komen38 – ‘Regeeren is mijn 

zaak niet’, schreef hij na het nieuws van zijn verkiezing aan zijn eveneens verkozen broer Eduard39 – 

maar nu stelde dat geen enkele post zozeer als een onus publicum (publieke last) kon worden 

aangemerkt als het lidmaatschap van een wetgevend lichaam. Het zou ‘ten uitersten inpolitiek’ zijn 

wanneer in dit lichaam alleen volksvertegenwoordigers zitting namen die dat ook graag wilden.40 

Ook het parlementslid Pieter Vreede was deze mening toegedaan. Iedere burger die door het volk 

tot een openbaar ambt was gekozen, meende Vreede, moest geacht worden door het gehele volk tot 

het geschiktst voor die post te zijn bevonden, en iedere weigering druiste daarmee in tegen de 

algemene wil. Wanneer het iedereen zou worden toegestaan te weigeren, zouden rechtsgeleerden 

met een goede praktijk, dokters van naam, kooplui en makelaars aan hun professionele carrière de 

voorkeur geven, en zelfs renteniers zouden liever thuisblijven bij familie en vrienden. De 

wetgevende vergadering zou zo gevuld raken met ‘avonturiers […] die het alleen deden om het 

ambtje’, met alle rampzalige gevolgen van dien.41 

Het probleem van de burgers die geen zitting wilden hebben in de Nationale Vergadering 

maakte het volstrekt helder dat van de invoering van een representatief stelsel alleen geen wonderen 

hoefden te worden verwacht: het welslagen van deze nieuwe regeringsvorm hing in hoge mate af van 

de bereidheid tot actieve politieke participatie. Het leek echter ook mogelijk aan dit verschijnsel een 

positievere duiding te geven door het te interpreteren als een aanwijzing voor de afgenomen 

dreiging van aristocratie, opgevat als de ‘zugt en woelingen van enkele persoonen, om zich zelve, of 

de zijnen in het publiek bestuur te doen continueeren’.42 In deze zin moet ook het voorstel worden 

begrepen van Jacob de Mist, die er bij zijn collega’s in de eerste Nationale Vergadering op aandrong 

wettelijk vast te leggen dat zittende leden van het wetgevend lichaam – onder wie hijzelf – niet in 

aanmerking kwamen voor herverkiezing.43 De Mist stelde de natie er op deze manier van te willen 

                                                 
36 Dagverhaal IV, nr. 361 (zitting 1 februari 1797) 735. 
37 Dagverhaal IV, nr.390 (zitting 16 februari 1797) 967. 
38 Dagverhaal I, nr. 5 (zitting 8 maart 1796) 38. 
39 TL, FA Van Beyma Thoe Kingma, inv. nr. 276, brief Coert van Beyma aan Eduard van Beyma, 10 februari 1796. 
40 Dagverhaal IV, nr. 361 (zitting 1 februari 1797) 735. 
41 Dagverhaal V, nr. 428 (zitting 11 maart 1797) 214. 
42 Dagverhaal IV, nr. 361 (zitting 1 februari 1797) 739-40. In de tekst staat abusievelijk ‘enkelde’ in plaats van 
‘enkele’. 
43 Zie over De Mist: C.N. Fehrman, ‘Mr. Jacob Abraham Uitenhage de Mist (1749-1823)’, in: Overijsselse portretten, 
143-94; L. de Gou, ‘Jacob Abraham Uitenhage de Mist (1749-1823)’, in: idem, Biografische bijdragen, 11-28. 
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overtuigen dat de eerste generatie nationale volksvertegenwoordigers niet met heerszucht besmet 

was geraakt. Wie zichzelf uit vrije wil het lidmaatschap van de wetgevende vergadering ontzegde, was 

zijn redenering, kon er niet van verdacht worden een aristocraat te zijn. 

De meeste leden van de eerste Nationale Vergadering vonden dat zij zo overduidelijk het 

algemeen belang beoogden dat het nergens voor nodig was dit nog eens te bewijzen met een 

dergelijke maatregel. Johan van Leeuwen was van mening dat de zittende leden van de vergadering 

niet in één keer volledig moesten worden vervangen, omdat dit kon leiden tot bestuurlijke 

verwarring. Pieter van Zonsbeek vermoedde dat de uitsluiting van goed functionerende zittende 

volksvertegenwoordigers strijdig zou kunnen zijn met de algemene volkswil. Gerard Bacot vreesde 

voor een tekort aan geschikte parlementsleden. Jan van Hooff verdacht De Mist er zelfs van dat deze 

met zijn voorstel trachtte zichzelf ‘een last van de hals te schudden’. ‘Heeft ieder lid der vergadering 

reeds niet ondervonden’, bracht hij het debat over de weigerende verkozenen in herinnering, ‘dat 

het zoo plaisirig niet is, representant te zijn?’44 

Het besef dat het ambt van volksvertegenwoordiger in een stelsel van vertegenwoordigend 

bestuur een weinig benijdenswaardige positie was, werd onder de leden van het eerste Nederlandse 

parlement reeds kort na de oprichting van de Nationale Vergadering breed gedeeld. Dit neemt niet 

weg dat er Bataafse burgers zijn geweest die, anders dan hun collega’s die tegen hun zin verkozen 

waren, het lidmaatschap van de Nationale Vergadering wel degelijk hebben geambieerd. Zij konden 

hun kans om te worden verkozen uiteraard vergroten door deze ambitie zo veel mogelijk aan 

anderen kenbaar te maken, maar de kans dat zij dit daadwerkelijk hebben gedaan is gering. Pieter 

Vreede bijvoorbeeld had zich sinds de patriottentijd als weinig anderen ingespannen voor 

hervorming van het politieke bestel. Vanaf 1795 had hij zich bovendien met aanzienlijk succes 

ingezet om het voormalige Generaliteitsland Brabant de status van volwaardige provincie te 

bezorgen.45 Het is goed voor te stellen dat Vreede zijn politieke carrière vervolgens wilde voortzetten 

als lid van de Nationale Vergadering, maar aanvankelijk werd hij noch in Brabant, noch elders in 

het land verkozen. Hoewel hij op het laatste moment alsnog zitting mocht nemen voor het district 

Bergen op Zoom, zou Vreede zijn hele leven verontwaardigd blijven over dit gebrek aan 

erkenning.46 

We stuiten hier op een paradox, die de cultuur van de Bataafse politiek in belangrijke mate heeft 

bepaald, maar in de geschiedschrijving tot dusver geheel onbesproken is gebleven. Reeds in de 

patriottentijd waren de Bataven tot de conclusie gekomen dat het bekleden van een politiek ambt in 

een vertegenwoordigende democratie niet zozeer een privilege was als wel een plicht. Zij zagen dit als 
                                                 
44 Dagverhaal IV, nr. 361 (zitting 1 februari 1797) 739-40. 
45 Zie hierover Beliën, ‘Pieter Vreede’, passim. 
46 Vreede, Mijn levensloop, 91. 
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een van de grote voordelen van deze nieuwe regeringsvorm ten opzichte van de stadhouderlijke 

oligarchie, omdat er dan vanuit kon worden gegaan dat diegenen die de politieke ambten 

bekleedden dit deden omwille van het algemeen belang, en niet om daar zelf beter van te worden. 

Het feit dat leden weigerden zitting te nemen was op zichzelf onaangenaam genoeg, omdat het 

toonde dat kiezers een verkeerde keuze konden maken en dat verkozenen er alsnog voor konden 

kiezen hun eigenbelang te laten prevaleren door geen zitting te nemen. Wel leek het voor de 

Bataven te bevestigen dat politieke ambten inderdaad publieke lastposten waren geworden. 

 In een wereld waar een politiek ambt meer nadelen oplevert dan voordelen, zou men 

verwachten dat politieke ambitie eerder wordt aangemoedigd dan gevreesd. Niettemin bleef ambitie 

voor de Bataven onlosmakelijk verbonden met aristocratie en had zij, wanneer opgevat in politieke 

zin, een overwegend negatieve betekenis. 47 Op het openlijk uitspreken van de ambitie om een 

politiek ambt te bekleden rustte in de Bataafse Republiek een taboe, dat slechts in vertrouwelijke 

sfeer soms werd doorbroken.48 Dit duidt erop dat hoewel de Bataven nu hadden afgerekend met de 

oligarchische regeringvorm waar regenten in hun ogen bijna per definitie aristocraten waren, hun 

klassiek republikeinse obsessie met heerszucht en machtshonger daarmee nauwelijks was 

afgenomen. 

Zij hadden vanaf de jaren tachtig een vertegenwoordigende democratie geëist met het argument 

dat aristocraten onder deze regeringsvorm niet konden gedijen door de constitutionele rol van het 

volk als hoeder van de vrijheid; hoewel zij nu een vertegenwoordigend stelsel hadden en het er 

bovendien op leek dat de prikkel om aan het bestuur deel te nemen inderdaad sterk was 

afgenomen, bleven ze tegelijkertijd wel bevreesd voor de archetypische, op macht beluste aristocraat. 

Toen Jacob de Mist aan de Nationale Vergadering voorstelde de herverkiezing van zittende 

parlementsleden onmogelijk te maken, wilde hij hiermee aan de natie tonen dat de leden van de 

                                                 
47 Deze negatieve beoordeling van politieke ambitie was niet wezenlijk anders dan die van klassiek republikeins 
georiënteerde Nederlanders eerder in de achttiende eeuw. Zie bijvoorbeeld [Lieven Ferdinand de Beaufort], 
Verhandeling van de vryheit in den burgerstaet (Leiden etc. 1737) 349. Vergelijk Wyger R.E. Velema, ‘Anti-monarchism 
in early modern Dutch political thought’, in: idem, Republicans, 31-51, aldaar 46-47. De Bataven verschilden 
daarmee van hun Amerikaanse tijdgenoten, de Founding Fathers, die een onderscheid maakten tussen twee 
verschillende vormen van ambitie: tegen ambitie die werd gedreven door machtshonger koesterden ook zij een 
diep klassiek republikeins wantrouwen, maar de ambitie die voortkwam uit een verlangen naar roem was voor de 
Amerikanen ‘the ruling passion of the noblest minds’; bij deze vorm van ambitie vielen eigenbelang en algemeen 
belang samen. Zie Douglass Adair, ‘Fame and the founding fathers’, in: idem, Fame and the Founding Fathers, Trevor 
Colbourn ed. (New York 1974) 3-26; Gerald Stourzh, Alexander Hamilton and the idea of republican government 
(Stanford 1970) 102-3; C. Bradley Thomson, ‘John Adams and the quest for fame’, in: Peter McNamara ed., The 
noblest minds. Fame, honor and the American founding (Lanham etc. 1999) 73-96, aldaar 78-80; Peter McNamara, 
‘Alexander Hamilton, the love of fame and modern democratic statesmanship’, in: idem ed., Noblest Minds, 141-
162, aldaar 151-52; Joris Oddens, ‘Death of a chairman. Pieter Paulus and the forgotten founding fathers of the 
Batavian Republic’, Selected Papers of the Consortium on the Revolutionary Era, te verschijnen. 
48 Vergelijk J. Roelevink, ‘Opklauteren naar het Binnenhof of rondbuitelen in de provincie. Loopbanen van 
bestuurders, 1750-1850’, in: idem, Ida Nijenhuis en Ronald Sluijter ed., De leeuw met de zeven pijlen. Het gewest in 
het landelijk bestuur (Den Haag 2010) 123-45, aldaar 131. 
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eerste Nationale Vergadering niet besmet waren geraakt met het virus dat aristocratie heette. Het 

feit dat hij dit voorstel deed impliceert echter dat hij het op zichzelf niet voor onmogelijk hield dat 

een dergelijke besmetting onder de leden van een vertegenwoordigend bestuur zou plaatsvinden. De 

Bataven waren in dit opzicht blijven steken in het klassiek republikeinse paradigma dat eigenlijk 

niet paste bij de regeringsvorm waarvoor ze hadden gekozen, een gegeven dat, zoals we nog zullen 

zien, belangrijke gevolgen had voor de manier waarop ze zich in het verdere verloop van de revolutie 

tot elkaar zouden verhouden. Er zouden, waarschuwde het Rotterdamse parlementslid Michaël 

Witbols nog na ruim twee jaar ervaring met de nieuwe regeringsvorm, 

 

‘altoos verraderlijke Catilinaas overblijven, die wij niet alleenlijk met een welbesneden pen van 

Cicero, maar met vaderlandsche daaden, even gelijk die welmenende Romeinsche Republikein, te 

bestrijden zullen hebben. Er zullen van tijd tot tijd heerszuchtige Caesars zich opwerpen, die wij 

met de moed van Brutus zullen moeten verdelgen; aristocratische Mauritsen opdagen, die wij met 

de standvastigheid van Oldenbarneveld zullen moeten te keer gaan; en vertoonden zich ooit ter 

invoeringe van regeeringloosheid schrikbarende Robespieres, dat wij dan […] die monsters ter 

straffe leveren. 49 

 

Nog voor de eerste Nationale Vergadering bijeenkwam, was het dezelfde angst voor heerszucht en 

machtsusurpatie die de makers van het Reglement ertoe had bewogen de verkiezingen te laten 

verlopen volgens een ingewikkeld systeem dat het voor ambitieuze burgers onmogelijk moest maken 

een zetel in het parlement te bemachtigen. Burgers kozen in grondvergaderingen kiesmannen, en 

deze kiesmannen kozen in districtsvergaderingen de leden van de Nationale Vergadering. De 

persoon op wie de kiesmannen stemden mocht uit het hele land afkomstig zijn, maar niet uit het 

midden van hun eigen disctrictsvergadering.50 Op deze manier, was de gedachte, werd het voor 

overambitieuze burgers zinloos om campagne te voeren. Wie erin slaagde door de stemgerechtigde 

burgers tot kiesman verkozen te worden, kon in die districtsvergadering immers juist niet tot 

volksvertegenwoordiger worden verkozen. Omdat het Reglement bovendien voorschreef dat tussen 

                                                 
49 Dagverhaal IX, nr. 928 (zitting 27 april 1798) 571. De samenzwering van Catilina tegen de Romeinse senaat, in 
63 v. Chr. door toedoen van Cicero in de kiem gesmoord, gold gedurende de achttiende eeuw als exemplarische 
samenzwering. Zie hierover Rob Hardy, ‘A mirror of the times. The Catilinarian conspiracy in eighteenth-century 
British and American thought, International Journal of the Classical Tradition 14.3/4 (2007) 431-54; Wyger R.E. 
Velema, ‘De politieke gezichten van Cicero. De reputatie van een “wysgerig staatsman” in verlichting en revolutie’, 
in: idem, Raat en Baar-de Weerd ed., Oudheid in de Achttiende Eeuw, 87-97. Marcus Junius Brutus speelde een 
leidende rol in het beramen van de aanslag op Julius Caesar en behoorde in de achttiende eeuw evenals Cicero tot 
de klassiek republikeinse heldengallerij. Zie Philippe Bordes, La mort de Brutus de Pierre-Narcisse Guérin (Vizille 
1996). 
50 ‘Reglement’, bijlage B, 22, artikel 45. 
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de verkiezingen in de grondvergaderingen en die in de districtsvergaderingen niet meer dan een 

etmaal mocht verstrijken, zou beïnvloeding van de kiesmannen evenmin aan de orde zijn.51 

Dat dit systeem verre van waterdicht was, tonen de gebeurtenissen rond de verkiezing van Jacob 

Hahn. Deze jurist en secretaris van de vierschaar van de Leidse universiteit, die een belangrijke rol 

had gespeeld in de Provisionele Representanten van het Volk van Holland en in de revolutionaire 

Staten-Generaal, had erop gehoopt verkozen te worden in zijn nieuwe woonplaats Den Haag of in 

Leiden. Tot zijn grote ontsteltenis zag hij echter alle vijf Haagse en Leidse districten aan zijn neus 

voorbijgaan. Op woensdag 27 januari was Hahn in Den Haag op de hoogte van de uitslag in 

Leiden. Hij reageerde door een boze brief te sturen aan Johan Valckenaer, die wél was verkozen. 

Het gerucht ging dat Valckenaer Hahns verkiezing in Leiden in de weg had gestaan door rond te 

bazuinen dat deze zeker in Den Haag gekozen zou worden. Hahn vroeg zijn oude vriend hierop om 

opheldering. 52 

Valckenaer verzekerde Hahn dat het tegendeel het geval was. Valckenaer was bewust in zijn eigen 

Leidse buurt in de grondvergadering opgekomen, terwijl hij wist dat hij daar veel kans maakte om 

tot kiesman te worden benoemd. Toen dit ook was gebeurd, had hij als kiesman in een van de twee 

Leidse districtsvergaderingen moeten verschijnen, waardoor hij daar niet tot volksvertegenwoordiger 

kon worden verkozen. Zijn kansen op een directe verkiezing in Leiden had hij op deze manier 

gehalveerd. Dit had hij, schreef hij Hahn, uitsluitend gedaan om zijn stem te kunnen uitbrengen op 

hun gezamenlijke vriend Jacob Blauw, die hij als lid van de Nationale Vergadering had 

voorgedragen. Toen de keuze uiteindelijk niet was gevallen op Blauw maar op Pieter van de 

Kasteele, had hij bij de verkiezing van de eerste plaatsvervanger zijn stem op Hahn uitgebracht, 

precies zoals hij hem voorafgaande aan de verkiezingen had beloofd. Dat hij ook in dit geval niet in 

zijn opzet was geslaagd, kon hem moeilijk worden verweten.53 

Wat Valckenaer er niet bij vermeldde was wie er in zijn eigen kiesdistrict ten koste van Hahn tot 

eerste plaatsvervanger was benoemd. Die keuze was namelijk gevallen op een man die reeds op 25 

januari 1795 in een brief aan een vriend nu eens wel zijn ambitie had uitgesproken: 

 

‘Ik [heb] nooit ontveijnsd en zegge openlijk, dat ik zeer veel ambitie zou stellen, om als lid der 

nationale Bataafsche Conventie gekoozen te worden, ten eijnde eene, zoo duur, en met zooveele 

                                                 
51 Ibidem, 21, artikel 39. 
52 UBL, Bibliotheca Publica Latina (BPL), inv. nr. 1037, brief Valckenaer aan Hahn, 4 februari 1796. Zie ook Sillem, 
Johan Valckenaer, I, 330-31. 
53 UBL, BPL, inv. nr. 1037, brief Valckenaer aan Hahn, 4 februari 1796. 
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gevaren en werkzaamheijd verkreegen ondervinding […] voor mijn vaderland van nutte te doen 

zijn.’54 

 

Die man was Valckenaer zelf. Zoals hij als staatsrechtsgeleerde en lid van de Staten-Generaal die het 

Reglement hadden goedgekeurd heel goed wist, mocht een districtsvergadering weliswaar geen 

parlementslid benoemen uit haar eigen midden, maar gold deze restrictie niet voor de 

plaatsvervangers.55 Wanneer hij niet direct was verkozen in het tweede Leidse district, zou hij zo via 

de weg van het plaatsvervangerschap toch nog in de Nationale Vergadering zijn terechtgekomen. 

Zijn keuze in de grondvergadering te verschijnen was dus niet uitsluitend ingegeven door 

republikeinse onbaatzuchtigheid, zoals hij het tegenover zijn vriend had willen doen voorkomen. 

Des te meer reden had Valckenaer om zich alsnog in te spannen voor Hahns verkiezing. Op 

donderdag 28 januari moest hij toevallig op Texel zijn. Onderweg vernam hij dat de verkiezingen in 

het district Van het Noorden nog niet hadden plaatsgevonden. Hij bezocht hierop de kiesmannen 

in de Zijpe en Den Helder en op Texel om hen ‘met vuur en ernst’ te wijzen op Hahns jammerlijke 

situatie.56 Zijn strategie had succes, want op 6 februari ontving Hahn bericht dat hij wegens dit 

district zitting mocht nemen in de Nationale Vergadering. Geconfronteerd met deze gang van zaken 

liet Hahn aan Valckenaer weten diens inspanningen, die toch op zijn minst de reuk droegen van 

kwalijke beïnvloeding, te betreuren, maar achter deze woorden klonk duidelijk de opluchting over 

zijn uiteindelijke verkiezing.57 Valckenaers actie was ook bij anderen niet ongemerkt voorbij gegaan, 

en werd niet licht vergeten; nog in de zomer van 1797 werd er in een kritisch pamflet smalend op 

gewezen dat Hahn ‘in het voorige jaar door een VALK te Helder in de conventie gesmakt wierdt’.58 

Toen Jacob Hahn rond diezelfde tijd bleek te zijn verkozen in de tweede Nationale Vergadering, 

constateerde hij in een brief aan Valckenaer tot zijn genoegen dat dit ditmaal geschied was ‘zonder 

het vliegen van enig gevogelte’.59  

De beïnvloedbaarheid van veel kiesmannen was ook Pieter Paulus niet ontgaan. In een 

ingezonden brief in De Republikein schreef hij er nog voordat de verkiezingen van eind januari overal 

voorbij waren al met afkeuring over. Zijn kritiek gold vooral diegenen die zich hadden laten 

beïnvloeden. Veel burgers, stelde Paulus, bleken zich niet voldoende te hebben voorbereid op de 

mogelijkheid dat ze tot kiesman zouden worden verkozen, met het gevolg dat ze zich in het kiezen 

                                                 
54 Sillem, Johan Valckenaer, I, bijlagen, brief Valckenaer aan Etienne Luzac, 25 februari 1795, 37-38. 
55 ‘Reglement’, bijlage B, 22, artikel 51. 
56 UBL, BPL 1037, brief Valckenaer aan Hahn, Den Haag, 4 februari 1796. 
57 UBL, BPL 1037, brief Hahn aan Valckenaer, Leiden, 6 februari 1796. 
58  Monument voor het aankomend geslacht, opgericht in de Bataafsche Republiek. Of karakter schets der volks 
vertegenwoordigers, zitting hebbende in de Nationale Vergadering (z.p. [1797]; Knuttel 22881) 7. 
59 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Hahn aan Valckenaer, 5 augustus 1797, 503-4. 
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van parlementsleden te gemakkelijk door anderen hadden laten leiden. Het reglementaire etmaal 

tussen de grondvergaderingen en de districtsvergaderingen was weliswaar slechts een korte periode, 

maar was in sommige gevallen nog voldoende gebleken voor ‘kabaalen’ – lobby’s – die er met succes 

op gericht waren geweest om bepaalde burgers verkozen te krijgen.60 

Over de gebleken beïnvloeding oordeelde Paulus uiteindelijk relatief mild, omdat hij bereid was 

te geloven dat deze eerder moest worden toegeschreven aan onervarenheid dan aan kwade opzet. 

Ronduit geërgerd toonde hij zich daarentegen over iets anders wat rond de verkiezingen was 

voorgevallen en bepaald niet strookte met de voorbeeldige en iedere zweem van aristocratie 

vermijdende houding die hij van volksvertegenwoordigers verwachtte. Het betrof de ‘luisterrijke 

optogt’ van kiesmannen waartoe de verkiezingen in enkele districten aanleiding hadden gegeven. 

Sommige kiesmannen hadden zich, toen ze in hun grondvergaderingen waren benoemd, door een 

fraaie koets met vier paarden laten vervoeren naar hun districtshoofdplaats, waar ze ‘zeer deftig’ hun 

intocht hadden gemaakt. Het leek daarom, stelde Paulus sarcastisch, beter op zijn plaats ze niet als 

burgers maar als ‘mijne heeren’ aan te duiden. Hetzelfde kon worden gezegd van enkele 

parlementsleden, die op vergelijkbare wijze in Den Haag – waar de Nationale Vergadering 

uiteindelijk zetelde – hun intrede hadden gedaan. Volksvertegenwoordigers mochten zich op geen 

enkele manier van hun medeburgers willen onderscheiden door uiterlijk vertoon, en helemaal niet 

wanneer dit ten koste ging van de toch al beroerde overheidsfinanciën.61 

De irritatie van de doorgaans zo minzame Paulus geeft inzicht in een belangrijk element van de 

Bataafse ideologie. Tijdens het vervullen van hun taak bleven bestuurders bovenal burgers en 

dienden ze zich als zodanig te gedragen. Dit ideaal was niet nieuw maar vormde een vast element 

van de eerder aan de orde gestelde klassiek republikeinse politieke theorie. In de patriottentijd was 

hetzelfde ideaal bijvoorbeeld onder woorden gebracht in de Verhandeling over eene wel ingerigte 

volksregeering van Rutger Jan Schimmelpenninck. Omdat ‘al te groote weelde’ volgens 

Schimmelpenninck gold als de ‘ergste aller kwalen’ voor een republiek, moest ervoor gewaakt 

worden dat een bevoorrechte enkeling zich met uiterlijk vertoon boven zijn medeburgers durfde te 

verheffen, omdat dit de ‘heilzame gelijkheid’ onder de burgers zou bederven. Wanneer een burger 

tot vertegenwoordiger werd verkozen, moest hij voor alle burgers een positief voorbeeld zijn, in het 

bijzonder door de betrachting van een sobere levenswijze.62 

Door bescheidenheid, matigheid en een afkeer van heerszucht en trots moest de 

volksvertegenwoordiger zich onderscheiden van de aristocratische bestuurder uit het 

                                                 
60  P[ieter] P[aulus], ‘Wat een kiezer in acht hebbe te nemen, bij de benoeming van vertegenwoordigers?’, 
[Konijnenburg ed.], De Republikein II, nr. 72 (1796) 157-164, aldaar 157-59. 
61 Ibidem, 162-63. 
62 Schimmelpenninck, Verhandeling, 78. 
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stadhouderlijke bewind van de voorgaande jaren, en het waren daarom in de eerste plaats deze 

eigenschappen die van hem werden verwacht. Bij een geslaagde bekleding van een publiek ambt 

kwam echter veel meer kijken. Een ‘waardigen vertegenwoordiger des volks’, stelde Gerrit 

Vatebender in de meest systematische profielschets voor een volksvertegenwoordiger uit het eerste 

jaar van de Bataafse Vrijheid, was tevens van onbesproken gedrag, trouw, eerlijk, beminnelijk, 

spraakzaam en hardwerkend, en hij vervulde zijn plicht als man, vader, vriend en meester. Hij was 

zijn driften en begeertes de baas en hij was in staat zichzelf voor zijn land of volk weg te cijferen. 

Volgens de Goudse patriot Vatebender, zelf een toekomstig lid van de eerste Nationale 

Vergadering, was een volksvertegenwoordiger niet alleen uitmuntend als burger, maar blonk hij als 

volksvertegenwoordiger ook uit boven zijn medeburgers. Hij beschikte over meer kennis van het 

recht, de wetten, de belangen, de geschiedenis en de geografische gesteldheid van zijn land; zijn ziel 

was verhevener, zijn beginselen zuiverder en zijn bedoelingen edeler dan die van zijn medeburgers; 

en hij beschikte over de moed, de grootsheid en de ‘edele deftigheid’ die alleen ware helden 

kenmerkte. 63 Een vertegenwoordiger van het volk van Nederland in de Nationale Vergadering 

mocht, kortom, in geen enkel opzicht laten blijken dat hij van zijn medeburgers verschilde, maar hij 

moest tegelijkertijd in alle opzichten ver boven hen uitsteken. 

Nog niet eerder in de geschiedenis van de Republiek had het Nederlandse volk zoveel verwacht 

van zijn bestuurders als nu het hen zelf had mogen kiezen; nog niet eerder hadden diegenen die nu 

behoorden of spoedig zouden gaan behoren tot het openbaar bestuur zulke hoge verwachtingen van 

hun eigen peers. Er was echter ook twijfel. Konden de leden van de Nationale Vergadering deze 

verwachtingen wel waarmaken? Was hun ziel wel verhevener, waren hun beginselen wel zuiverder 

en hun bedoelingen wel edeler dan die van hun voorgangers, de bestuurders van het oligarchische 

stadhouderlijke bewind?64 

De voortekenen waren niet onverdeeld positief. Het debat over de totstandkoming van de 

Nationale Vergadering was uiterst traag en moeizaam verlopen, en verschillende betrokkenen die in 

dit debat lijnrecht tegenover elkaar hadden gestaan en het politieke spel hard hadden gespeeld, 

zouden elkaar in diezelfde vergadering nu weer treffen. Zij begonnen daar niet met een schone lei, 

maar werden voortdurend aan hun eerdere machtsstrijd herinnerd door het omstreden Reglement, 

dat door sommigen al snel zou worden ervaren als een obstakel bij het ontwerpen van een goede 

constitutie, terwijl anderen het juist gingen beschouwen als een garantie tegen een al te 

revolutionaire revolutie. Verschillende vooraanstaande parlementsleden, zoals IJsbrand van 

                                                 
63 G.C.C. Vatebender, Reedevoering over het caracter, de kundigheden en vereischte zielsgesteldheid van eenen waardigen 
vertegenwoordiger des volks. Uitgesproken in het choor der Groote of St. Janskerke te Gouda, wanneer hij op den 26 dec. 1795 
van zijnen post, als rector der Latijnse Schoolen aldaar, plechtig afstand deedt (Gouda 1796). 
64 Vergelijk Paape, Onverbloemde geschiedenis, 222-23 en 234-35. 
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Hamelsveld, Cornelis de Rhoer, Bernard Nieuhoff en zelfs Rutger Jan Schimmelpenninck, namen 

bovendien zitting tegen hun uitdrukkelijke wil, terwijl anderen, zoals Jacob Hahn, hun plaats te 

danken hadden aan verkiezingen die door veel van hun collega’s als dubieus werden ervaren. 

Was dit het keurkorps dat het land door harmonieuze samenwerking aan zijn eerste constitutie 

moest helpen? De uiteraard zelf ook verkozen Pieter Paulus, die van allen het meeste gezag genoot, 

was ondanks alles niet pessimistisch. De verkozenen overziend nadat op de meeste plaatsen de 

verkiezingen hadden plaatsgevonden, had hij wel enige bezwaren – er waren te veel geestelijken en 

te weinig financiële experts – maar zag hij over het geheel genomen een groep ‘mannen van kunde 

en braafheid’, die zeer geschikt waren om de taken van de vergadering uit te voeren. Als ook in de 

plaatsen waar nog niet was gekozen zorgvuldig zou worden gehandeld, beschouwde Paulus de 

Nationale Vergadering nog altijd ‘als het éénige middel, onder Gods zegen, om het land, dat tot in 

het merg en gebeente bedorven is, te herstellen’.65 

 

 

Parlementaire pioniers 

 

Aan de hand van de in 1795 gehouden volkstelling was bepaald dat de Bataafse Republiek bij de 

begin 1796 gehouden verkiezingen moest worden opgedeeld in 126 districten van vijftienduizend 

burgers, wat betekende dat de eerste Nationale Vergadering zou bestaan uit evenzoveel leden. 

Omdat de plaatsen van de 21 leden van de constitutiecommissie gedurende de ruim een half jaar in 

beslag nemende werkzaamheden van deze commissie werden ingenomen door hun plaatsvervangers 

– van wie er één wegens ziekte nooit zitting zou nemen66 – en vier van de 126 vaste leden tussentijds 

moesten worden vervangen, hebben in de eerste Nationale Vergadering in totaal honderdvijftig 

Bataafse burgers zitting gehad.67 Deze groep zal hier worden geanalyseerd aan de hand van een 

negental elkaar deels overlappende variabelen: leeftijd, opleiding, beroep, bestuurlijke ervaring, 

revolutionaire voorgeschiedenis, genootschappelijkheid, provinciale afkomst, religieuze overtuiging 

en onderlinge verbondenheid.68 

Het belangrijkste doel van deze paragraaf is een algemene indruk te geven van het type burger 

dat de vergaderbanken van het eerste Nederlandse parlement bezette. Het hier volgende vormt de 

                                                 
65 P[aulus], ‘Wat een kiezer’, 163-64. 
66 Het gaat om de in 1797 overleden Bonifacius Matthias Pous, die was verkozen tot plaatsvervanger in het district 
Middelburg. 
67 De leden die moesten worden vervangen waren de tussentijds overleden Pieter Paulus, Johan de Graaff en 
Christiaan Reyns en de tot gezant benoemde Johan Valckenaer. 
68 Tenzij anders vermeld is voor de gegevens over de leden van de eerste Nationale Vergadering geput uit: Naamlyst 
van de representanten; Elias en Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers.  



124 
 

weerslag van hetgeen mij daarbij is opgevallen, zonder dat ik pretendeer strikt systematisch te werk 

te zijn gegaan. Waar relevant heb ik aangegeven hoe de achtergronden van de parlementsleden zich 

verhouden tot de aard van hun denkbeelden en tot de mate waarin ze deze denkbeelden tijdens de 

zittingen voor het voetlicht brachten. 

De mate waarin de parlementsleden zich manifesteerden wordt in deze paragraaf uitgedrukt door 

middel van de spreekfrequentie, waarmee het gemiddeld aantal pagina’s per week bedoeld wordt 

dat een parlementslid als spreker voorkomt in het Dagverhaal. 69 Het Dagverhaal voor de eerste 

Nationale Vergadering telt per week gemiddeld 66,8 pagina’s. Zeven parlementsleden spraken in de 

achttien maanden dat de eerste Nationale vergadering bijeen was geen enkele keer en hebben dus 

een spreekfrequentie van nul. De hoogste spreekfrequentie heeft de Groningse 

volksvertegenwoordiger Tammo ten Berge, die per week gemiddeld op 9,5 pagina’s van het 

Dagverhaal voorkomt. De gemiddelde spreekfrequentie van alle leden samengenomen is 1,7. 

Wanneer we weten hoe vaak en hoe lang ieder parlementslid sprak ten opzichte van elk zijn 

collega’s, geeft dit ons enig inzicht in de vraag welke volksvertegenwoordigers het Bataafse 

parlementaire debat in de eerste anderhalf jaar hebben gedomineerd. Het is niet zo dat wie het 

meest aan het woord was ook het overtuigendst was. De spreekfrequentie vertelt ons dus niet 

hoeveel invloed de parlementsleden hadden; hoogstens kan worden gesteld dat wie nooit sprak 

tijdens een debat ook nooit iemand van zijn standpunt wist te overtuigen. 

 

Leeftijd 

 

De minimumleeftijd om te kunnen worden verkozen in de Nationale Vergadering was dertig jaar. 

Dit betekende dat mannen die reeds op jonge leeftijd betrokken waren geweest bij de 

                                                 
69  De spreekfrequentie is berekend aan de hand van het zogenaamde systeem Haak, een handgeschreven 
naamregister op het Dagverhaal, dat zich bevindt in het bezit van de Universiteit van Amsterdam. De methode is 
bedacht en eerder toegepast door de Nijmeegse historicus Joost Rosendaal: ‘Geloof en revolutie’ en ‘Vrijmetselarij 
en revolutie’. Hoewel Rosendaal zo vriendelijk is geweest mij inzage te geven in zijn gegevens, ben ik uiteindelijk 
uitgegaan van een iets andere rekenmethode, waarvoor ik ook de door Rosendaal uitgevoerde telling nog eens heb 
overgedaan. In mijn berekeningen ben ik uitgegaan van 147 van de honderdvijftig parlementsleden. De kaartjes 
voor de parlementsleden Van der Zoo en Cambier ontbreken in het systeem Haak; zij zijn daarom buiten 
beschouwing gelaten. Pieter Paulus, die nooit als gewoon lid aan de vergadering heeft deelgenomen, is evenmin 
meegeteld. De totale zittingsduur van de eerste Nationale Vergadering was 78,4 weken; voor de leden die op 1 
maart 1796 werden verwacht is uitgegaan van dit getal. Wanneer leden buiten hun eigen schuld korter in de 
vergadering zaten, is hiermee rekening gehouden. Zo is voor de parlementariërs uit Friesland en Zeeland, waar de 
verkiezingen later plaatsvonden, uitgegaan van de zittingsduur vanaf het moment dat het eerste parlementslid uit 
die gewesten zitting nam. Wanneer leden zitting hadden in de constitutiecommissie of voorzitter waren, is deze tijd 
niet meegeteld. Voor de plaatsvervangers die de leden van de constitutiecommissie vervingen geldt een zittingsduur 
van 23,9 weken. Ook geldt een aangepaste zittingsduur voor de leden Verheyen, Huber en Eduard van Beyma, die 
om verschillende redenen pas later tot de vergadering toegelaten werden, en voor de voortijds vertrokken of 
overleden Valckenaer, De Graaff en Reyns, en voor de plaatsvervangers Gevers, Pertat, Van Eck, en Slootmans. Zie 
voor een volledig overzicht van alle spreekfrequenties bijlage 1. 
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patriottenbeweging net wel of net niet in aanmerking kwamen voor het ambt van 

volksvertegenwoordiger. Hugo Gevers, die op 11 april 1796 aantrad, was in de jaren tachtig als 

patriot actief was geweest in Leidse studentenkringen, en werd nu met dertig jaar en vijf maanden 

het jongste lid van de vergadering.70 Gevers was nog niet half zo oud als Michaël Witbols. Deze 

Rotterdamse priester was met zijn 66 jaar de nestor van de vergadering.71 Van de honderdvijftig 

burgers die in de eerste Nationale Vergadering zitting hadden, waren er 41 (27,3% van de 

vergadering) tussen de dertig en de veertig; 59 volksvertegenwoordigers (39,3%) waren tussen de 

veertig en de vijftig en 36 (24%) tussen de vijftig en de zestig; veertien parlementariërs (9,3%) waren 

boven de zestig.72 De gemiddelde leeftijd lag op 47 jaar. 

Er bestaat geen enkel aantoonbaar verband tussen de leeftijd van de volksvertegenwoordigers en 

de standpunten die ze in de Nationale Vergadering innamen. In alle debatten stonden 

parlementariërs uit alle verschillende leeftijdsgroepen tegenover elkaar, en van een ideologisch 

generatieconflict lijkt nergens sprake te zijn geweest. Wel bestaat er tussen de jongere en de oudere 

parlementsleden een aanmerkelijk verschil in betrokkenheid. Waar de leden van boven de vijftig 

blijven steken op een gemiddelde spreekfrequentie van 0,9, halen de leden onder de vijftig een 

gemiddelde spreekfrequentie van 2,0, ruim twee keer zo hoog. Dit betekent dat de vergadering niet 

alleen numeriek, maar ook wat betreft actieve deelname werd gedomineerd door parlementariërs 

die aan het begin van de patriottentijd maximaal vijfendertig jaar oud waren geweest, en in een 

aantal belangrijke gevallen zelfs jonge twintigers. De reeds genoemde Ten Berge, die het vaakst aan 

het woord was van iedereen, moest op 1 maart 1796 nog veertig worden; de dertigjarige Gevers 

heeft een spreekfrequentie van 9,3, en de dertigers Hahn (8,2), Kantelaar (7,6), Valckenaer (6), 

Schimmelpenninck (5,4), en Vitringa (5,0) manifesteerden zich in de vergadering eveneens zeer 

nadrukkelijk. 

 

Opleiding 

 

Van de honderdvijftig Bataafse burgers die zitting hadden in de eerste Nationale Vergadering, 

hadden er op 1 maart 1796 ten minste 95 (63,3%) een academische studie gevolgd in een van de 

drie hoofdrichtingen rechten, medicijnen, en theologie – soms in combinatie met de bijrichtingen 

letteren of filosofie. 86 van hen hadden ook een studie afgerond. Onder de afgestudeerden waren 

                                                 
70 Dagverhaal I, nr. 32 (zitting 11 april 1796) 249. 
71 Zie over Witbols: J.C. van der Loos, Rondom het revolutiejaar 1795. Michaël Hendrik Witbols (Haarlem 1927). 
72  Deze gegevens zijn in overeenstemming met de recente constatering dat de ‘Bataafse omwenteling, van 
voorzichtig tot radicaal […] steeds voornamelijk [is] gedragen door veertigers en vijftigers: Roelevink, ‘Opklauteren 
naar het Binnenhof’, 130. 
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64 juristen (42,7% van de vergadering), 16 theologen (10,7%) en 6 artsen (4%). 73  Vijf 

volksvertegenwoordigers waren bij aanvang van de vergadering hoogleraar. Valckenaer was 

hoogleraar in de Rechten in Franeker – tot 1787 – en vanaf 1795 kortstondig in Leiden;74 Van 

Hamelsveld was tot 1787 professor in de Godgeleerdheid in Utrecht, en het ook al genoemde 

hoogleraarsduo Bernard Nieuhoff en Cornelis de Rhoer doceerde in Harderwijk respectievelijk 

wijsbegeerte en een breed curriculum van geschiedenis, welsprekendheid, Grieks en rechten. Ook 

de Groningse predikant Hendrik Sypkens was in Harderwijk tot hoogleraar benoemd, maar hij had 

zijn leerstoel nooit fysiek bekleed. Nog tijdens de eerste Nationale Vergadering aanvaardde de 

theoloog Egbert Greve in Franeker het hoogleraarschap Oosterse Talen en Joodse Oudheden. 

Om verschillende redenen verdient de grote groep voormalige rechtenstudenten in de 

vergadering de aandacht. Van de in totaal 72 parlementsleden die vóór 1796 rechten hadden 

gestudeerd, volgden er 34 een opleiding aan de Universiteit van Leiden, die als populairste 

instelling op enige afstand werd gevolgd door Utrecht (16 leden) en Groningen (9 leden). De 

concentratie bij deze drie instellingen betekent dat tal van volksvertegenwoordigers uit verschillende 

delen van de Republiek tegelijkertijd en op dezelfde plaats de rechtenstudie hebben doorlopen. Zo 

bezochten tussen 1766 en 1772 de parlementsleden Pasteur, De Mist, Van Lennep, Cau, Ploos van 

Amstel, Valckenaer, Blok, Van Eck en Queysen de Leidse rechtenfaculteit, terwijl gedurende 

dezelfde periode De Crane, De Leeuw, Farret, De Beveren en Van de Kasteele een rechtenstudie 

volgden in Utrecht, en Van Marle, De Rhoer en Ten Berge in het Groningse matrikel als 

rechtenstudenten stonden ingeschreven. Het laatstgenoemde trio volgde in Groningen college bij 

de hoogleraar Frederik van der Marck, die in 1773 wegens proto-patriots te noemen opvattingen uit 

zijn ambt werd gezet en later zou uitgroeien tot een van de helden van de patriottenbeweging.75 

Van de studenten van Van der Marck en die van diens Leidse collega Bavius Voorda kan worden 

vermoed dat in hun studie de kiem werd gezaaid voor hun latere denkbeelden, maar waarschijnlijk 

was dit eerder uitzondering dan regel. 76 Op een vijftal rechtenstudenten na – onder wie naast 

                                                 
73 Van deze negentig parlementsleden behaalde alleen Gerard Bacot twee graden: naast theoloog mocht hij zich 
vanaf 1797 ook jurist noemen. 
74 Zie over Valckenaers periode in Harderwijk: S. Zijlstra, ‘Patriotse professors. Opkomst en ûndergong fan it 
patriottisme oan de Fryske Heggeskoalle’, in: Bergsma e.a. ed., For uwz lân, 99-110. Over de periode in Leiden: I. 
Schöffer, ‘Een kortstondig hoogleraarschap. Johan Valckenaer in Leiden, 1795-1796’, in: idem, S. Groenveld en 
M.E.H.N. Mout ed., Bestuurders en geleerden. Opstellen over onderwerpen uit de Nederlandse geschiedenis van de zestiende, 
zeventiende en achttiende eeuw, aangeboden aan prof. dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te 
Leiden (Amsterdam etc. 1985) 193-208. 
75  Zie over Van der Marck: J. Lindeboom, Frederik Adolf van der Marck. Een achttiende-eeuwsch leeraar van het 
natruurrecht (Den Haag 1947); C.H.J. Jansen, Natuurrecht of Romeins Recht. Een studie over leven en werk van F.A. van 
der Marck (1719-1800) in het licht van de opvattingen van zijn tijd (Leiden 1987). 
76 Zie over Voorda: M. van de Vrugt, ‘Bavius Voorda (1729-1799)’, in: T.J. Veen en P.C. Kop ed., Zestig juristen. 
Bijdragen tot een beeld van de geschiedenis der Nederlandse rechtswetenschap (Zwolle 1987) 171-75; L. van Poelgeest, ‘Mr. 
Bavius Voorda (1729-1799). Een rechtlijnig Fries jurist aan de Leidse Academie, Jaarboekje voor geschiedenis en 
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Gevers en Schimmelpenninck ook Vreede, die in 1786 enige tijd ingeschreven stond in Leiden 

maar nooit een graad haalde – volgden allen hun opleiding vóór de patriotse jaren tachtig. In de 

oude Republiek gold de opleiding tot jurist nog meer dan in de Bataafse Republiek als de 

gebruikelijke voorbereiding op een bestuursambt. Dit betekent dat de voormalige rechtenstudenten 

in de Nationale Vergadering niet alleen met elkaar in de collegebanken hebben gezeten, maar ook 

met de orangisten die ze in 1795 uit het bestuur verdreven. Ze volgden bovendien college bij 

hoogleraren als Frederik Willem Pestel (Leiden) en Meinard Tydeman (Utrecht), uitgesproken 

aanhangers van de stadhouder die vanaf de jaren zestig verantwoordelijk waren voor het opleiden 

van vele generaties juristen.77 

Ook als de studie rechten niet bepalend is geweest voor de politieke denkbeelden van de 

parlementariërs, heeft de verkiezing van zo veel voormalige rechtenstudenten wel degelijk een 

stempel gedrukt op het verloop van de Nationale Vergadering. Meer dan over politieke idealen lijkt 

onder parlementsleden die juridisch geschoold waren relatieve overeenstemming te hebben bestaan 

over hoe die idealen in ieder geval níet moesten worden bereikt. Al eerder zagen we dat onder de 

Bataven een hoog oplopend conflict ontstond over de juiste interpretatie van de revolutie. Kort 

gezegd was daarbij het ene standpunt dat de revolutie reeds in januari 1795 was geëindigd met de 

vestiging van de provisionele overheden, terwijl het andere standpunt er op neerkwam dat de 

revolutie pas voltooid zou zijn wanneer door de invoering van de constitutie een eind zou komen 

aan het voorlopige karakter van het bestuur. In de Nationale Vergadering waren aanhangers van 

beide visies vertegenwoordigd. 

De parlementsleden die vonden dat de Bataafse Republiek gedurende het vervaardigen van een 

constitutie nog volop in revolutie was, verbonden daaraan doorgaans de conclusie dat in het 

uiterste geval onorthodoxe – revolutionaire – middelen geoorloofd zouden zijn om het land een 

grondwet te geven. Dit bracht deze revolutionaire parlementariërs er bijvoorbeeld toe te willen 

breken met het Reglement dat al snel na opening van de vergadering een daadkrachtige 

besluitvorming in de weg bleek te zitten, ook al zou daarmee de legale basis onder de vergadering 

worden weggeslagen. De groep volksvertegenwoordigers die de revolutie als beëindigd beschouwde, 

vond dit ontoelaatbaar. Zij waren van mening dat het met zoveel moeite tot stand gekomen 

                                                                                                                                                         
oudheidkunde van Leiden en omstreken 79 (1987) 96-123; P.J. Glasz, ‘Dr. Bernardus Blok’, Bijdragen voor Vaderlandsche 
Geschiedenis en Oudheidkunde, vierde reeks, 8 (1910) 229-82, aldaar 230. 
77 Verschillende parlementsleden, onder wie Pieter van de Kasteele en Pieter Paulus, waren persoonlijk bevriend 
geraakt met hun Utrechtse leermeester Meinard Tydeman. Paulus, die zowel in Utrecht als in Leiden studeerde, 
stak overigens ook zijn bewondering voor Pestel niet onder stoelen of banken. Zie De Gou, ‘Pieter Paulus’, 146-55; 
P.J. Buijnsters, Hieronymus van Alphen (1746-1803) (Assen 1973) 16 en 50-52; I.J.H. Worst, ‘Staat, constitutie en 
politieke wil. Over F.W. Pestel en de variëteit van het achttiende-eeuwse orangisme’, BMGN 102.3 (1987) 498-515, 
aldaar 508. 
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Reglement, hoe voorlopig van aard ook, als een rechtsgeldig document diende te worden 

gerespecteerd.78 

Deze legalistische grondhouding was vooral kenmerkend voor de juristen in de vergadering. 

Voor rechtsgeleerden als Van Marle en Ten Berge, die het Reglement al snel herkenden als een 

nuttig instrument in de door hen gevoerde strijd voor behoud van een grote mate van gewestelijke 

soevereiniteit, sloot deze houding mooi aan bij hun idealen. Andere juristen pur sang, zoals Van de 

Kasteele en Hahn, trachtten hun idealen eveneens te verwezenlijken zonder van de bestaande regels 

af te wijken; omdat zij echter van mening waren dat de vergadering door het Reglement in haar 

handelingsvrijheid werd beperkt, wezen ze de vergadering soms met duidelijke tegenzin op hun 

verplichtingen: ‘Het Reglement op deeze Vergadering’, stelde Hahn, ‘mag van fouten krielen; maar 

het is altijd beschouwd en te recht als onze lastbrief, als een mandaat, en wij als mandatarissen’.79 

Een ander belangrijk geschilpunt tussen meer revolutionair en meer legalistisch denkende 

parlementsleden ging over de vraag of aan de orangisten tijdelijk fundamentele burgerrechten als 

het stemrecht en het recht ambten te bekleden konden worden onthouden. De revolutionaire 

parlementariërs beschouwden dit in de revolutionaire tijden waarin zij leefden als een noodzakelijk 

kwaad om een nieuwe orangistische machtsovername te voorkomen. De legalistisch ingestelde leden 

verzetten zich tegen dergelijke uitzonderingen, die zij beschouwden als een schending van de 

‘eeuwige en onvervreemdbare rechten van den mensch en van den burger’ die in de 

rechtenverklaringen van januari en februari 1795 waren gecodificeerd. De vergadering zou een zeer 

tegenstrijdig signaal afgeven, meende bijvoorbeeld Willem Hendrik Teding van Berkhout, wanneer 

zij de mond vol had van gelijkheid maar tegelijkertijd zou overgaan tot het uitsluiten van deugdzame 

en bekwame ambtenaren die weliswaar onder het stadhouderlijke regime hadden gediend, maar 

niet strafbaar waren voor de wet.80 

 

Beroep 

 

Wanneer we het beroep van de parlementsleden in overweging willen nemen als variabele die hun 

optreden in de vergadering kan hebben bepaald, stuiten we op praktische problemen. Om te 

beginnen is het notoir moeilijk achttiende-eeuwers in één bepaalde beroepsgroep in te delen. Circa 

twee derde van de leden van de eerste Nationale Vergadering was vóór 1795 regent, advocaat, 

koopman, fabrikant, grootgrondbezitter, herenboer of rentenier, maar velen van hen kunnen in 

                                                 
78 In de jaren tachtig hadden de meeste patriotten eveneens blijk gegeven van een dergelijk legalisme. Zie Van Sas, 
‘Tweedragt overal’, 192. 
79 Dagverhaal V, nr. 545 (zitting 22 mei 1797) 1151. 
80 Dagverhaal I, nr. 11 (zitting 15 maart 1796) 83-84. 
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meerdere categorieën worden ingedeeld. Jan van Hooff was koopman en regent, Herman Vitringa 

was advocaat en regent, Rutger Jan Schimmelpenninck was advocaat en bezat grond, Coert en 

Eduard van Beyma waren regent en grootgrondbezitter en Johan Arend de Vos van Steenwijk was 

advocaat, regent en grootgrondbezitter. Ook andere combinaties kwamen voor: Jan Willem Evers 

was koopman en goudsmid, Pieter Vreede lakenfabrikant en – revolutionair – publicist en Lambert 

Vonk combineerde zijn bestaan als koopman met journalistieke werkzaamheden. 

Artsen, geestelijken en hoogleraren, die samen circa een vijfde van de vergadering uitmaakten, 

beperkten zich doorgaans vaker tot één professie, hoewel het einde van de patriottentijd de 

predikant Bernard Bosch en de hoogleraar IJsbrand van Hamelsveld ertoe had genoopt hun beroep 

op te geven en voortaan als publicist hun brood te verdienen, terwijl de arts Simon Stijl in het 

verleden landelijke bekendheid had verworven als historicus. 81  Het resterende twintigtal 

parlementsleden vervulde zeer uiteenlopende werkzaamheden en is ook lang niet altijd in één 

moderne beroepsgroep in te delen. Onder hen waren makelaar Petrus Pertat, apotheker Herman 

Borgrink en kostschoolhouder Henri Rabinel, maar bijvoorbeeld ook Johan Krieger, die zijn brood 

verdiende als zilversmid, boekhandelaar en stadsdrukker van Grave; Hendrik Verhees, die voorzag 

in zijn bestaan als architect, cartograaf, waterbouwkundige en aannemer, en Gerrit Vatebender, die 

het rectoraat van een Latijnse school en het redacteurschap van de Goudasche Courant combineerde 

met een betrekking als gouverneur, waarnaast hij in 1795 bovendien nog tijd wist te vinden voor 

het vertalen van de oratie van zijn studievriend Valckenaer.82 

Een bijkomend probleem is dat we ons bij lang niet alle parlementsleden een beeld kunnen 

vormen van de sociaal-economische positie die hun beroep hen verschafte, wat een vergelijking van 

de verschillende beroepsgroepen betrekkelijk zinloos maakt. Ten minste twintig leden kunnen 

worden gedefinieerd als koopman, maar onder hen bevonden zich niet alleen de puissant rijke 

Amsterdamse kooplieden-bankiers Jan Bicker en Nicolaas van Staphorst, maar ook de Groningse 

koopman-stijfselmaker Teun Hulshoff, die waarschijnlijk over een veel bescheidener fortuin 

beschikte. Pieter Vreede was succesvol als fabrikant, maar het succes van zijn relatief anonieme 

collega-fabrikanten Johan van Kempen en Jan Meyer is minder goed in te schatten. Een aanzienlijke 

groep parlementsleden beschikte over grond, onroerend goed of familiekapitaal, maar wie van zijn 

vermogen net rond kon komen en wie voor de rest van zijn leven verzekerd was van een zorgeloos 

bestaan, valt in lang niet alle gevallen te achterhalen. Wanneer we kijken naar enkele 

                                                 
81 In 1774 verscheen van Stijls hand de bestseller De opkomst en bloei van de republiek der Vereenigde Nederlanden 
(Amsterdam 1774). Zie hierover H. Smitskamp, ‘Simon Stijl als verlicht geschiedschrijver’, Bijdragen voor de 
Geschiedenis der Nederlanden 6 (1951-52) 199-217; Leeb, Ideological origins, 122-35. 
82 [G.C.C. Vatebender ed.], Goudasche courant (Gouda 1791-1805); J. Valckenaer, Redevoering over de plichten van een 
Bataavsch burger, vooral bij een staatsomwenteling. Uitgesproken in de academie van Leide op den 10 oct. 1795, G.C.C. 
Vatebender vert. (Gouda 1795). 
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parlementariërs van wie kan worden vermoed dat ze wel in een min of meer gelijke situatie 

verkeerden, ontstaat in elk geval de indruk dat het beroep van de latere parlementsleden niet 

bepalend is geweest voor hun optreden in de vergadering. Beroepsadvocaten als Queysen (met een 

spreekfrequentie van 4,8), Van Castrop (4,0), Hartog (2,6), Visscher (0,8), De la Court (0,7) en Van 

Bennekom (0,1), hadden noch qua zichtbaarheid, noch qua radicaliteit, noch wat betreft 

denkbeelden veel met elkaar gemeen, net zo min als de predikanten Hoffmann (6,3), Van Lokhorst 

(2,0), Floh (1,1) Bosveld (0,9), Janssen (0,5) en Sypkens (0,2). 

 

Bestuurlijke ervaring 

 

Waardevoller lijkt het te kijken welk deel van de parlementsleden vóór 1795, al dan niet naast 

andere professionele activiteiten, één of meer openbare ambten heeft bekleed. Het gaat hierbij om 

ten minste 55 van de honderdvijftig leden (36,7% van de vergadering). Enkele parlementariërs 

waren uitsluitend tijdens de patriotse hoogtijdagen bestuurlijk actief geweest, maar een grote 

meerderheid van de leden met bestuurlijke ervaring had ook openbare ambten bekleed vóór de 

patriottentijd. Zo was de Amsterdamse regent Johan Geelvinck vanaf de vroege jaren zestig raad, 

schepen en burgemeester van Amsterdam, gezant in Brussel, baljuw van Amstelland, Waveren, 

Botshol en Ruige Wilnis en dijkgraaf van Amstelland, de Hoge Zeeburg en Diemersdijk.  

Zijn Zeeuwse collega Willem de Beveren bekleedde in Middelburg onder meer de ambten van 

commissaris van de desolate boedelkamer en pensionaris en hij was secretaris van de 

Gecommitteerde Raden van Zeeland, lid van de Staten van Zeeland en lid van de Staten-Generaal. 

Willem Lestevenon, die voor zijn erfambt als drossaard van stad en lande van Breda een 

plaatsvervanger had aangesteld, was in zijn woonplaats Haarlem onder meer actief als baljuw, 

houtvester, schepen, raad en commissaris van de kleine bank van justitie. Bovendien was hij lid 

geweest van de Staten van Holland en de Staten-Generaal. De volksvertegenwoordigers Jordens, 

Van Lennep, Bicker, Teding van Berkhout, De Sitter, Huber, Coert van Beyma en enkele anderen 

konden bogen op een bestuurlijke carrière van vergelijkbare omvang. Andere verkozenen, zoals Van 

Altena, Ten Berge, Boellaard, Eduard van Beyma, Van Horbag, De Kempenaer, Smissaert en 

Wildrik, waren op een iets bescheidener niveau actief geweest. 

Historici hebben meer dan eens de indruk gewekt dat het hoofdzakelijk deze oud-regenten waren 

die zich in de Nationale Vergadering manifesteerden als federalistisch en aristocratisch. Door de in 

1787 afgezette of uitgeweken oud-regenten als groep neer te zetten en naar deze groep te verwijzen 

als ‘zevenentachtigers’ of ‘mannen van zevenentachtig’, namen zij de indeling en de terminologie 

over die in de Bataafse Republiek door sommige deelnemers aan het publieke debat was 
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geconstrueerd.83 Zo keken de auteurs van het politieke weekblad De Democraten eind 1796 terug op 

de eerste twee jaar van de Bataafse Revolutie: 

 

‘Daar men in alles het Fransche systema volgen wilde, ’t geen op gronden rustte, waar van men 

hier voor 1787 geen denkbeeld had, stelde men geen het minste vertrouwen meer in alle die 

geenen, die in 1787 in ’t bewind geweest waren, en de naam van Zevenentachtiger, waarmede men 

hen in ’t generaal bestempelde, was genoegzaam om iemand in verdenking te brengen van 

onmooglijk der volkspartij te kunnen zijn toegedaan.’ 84 

 

Duidelijk is dat het hier ging om een beeld, dat niet verward moet worden met de parlementaire 

realiteit. Wanneer we kijken naar de verhoudingen in de Nationale Vergadering, wordt de 

veronderstelling dat oud-regenten en homines novi in de debatten over de ideale staats- en 

regeringsvorm tegenover elkaar stonden niet door de feiten ondersteund. Net als de politieke 

nieuwkomers namen de oud-regenten in het eenheidsdebat alle mogelijke posities in. Telgen van de 

regentenfamilies Jordens en De Sitter waren uitgesproken voorstanders van veel gewestelijke 

soevereiniteit, leden van de regentengeslachten Bicker en Van Lennep kozen voor een 

middenpositie en parlementariërs die behoorden tot de voorname families Blok en Gevers toonden 

zich in de vergadering warme pleitbezorgers van de eenheidsstaat. 

Wanneer we kijken naar de radicaliteit en de daarmee correlerende standpunten over de mate 

van volksinvloed, moet worden vastgesteld dat de oud-regenten inderdaad overwegend gematigd 

waren, al bestonden er met onder meer Coert van Beyma, Hendrik van Altena, Joachim Nuhout 

van der Veen en Berend Wildrik voldoende uitzonderingen op deze regel. Daarnaast geldt dat ook 

onder de homines novi zeker de helft een gematigd geluid liet horen in het debat over de 

volksinvloed, waar radicale nieuwkomers als Pieter Vreede, Johan Brands, Bernard Bosch en 

Lambert Vonk in het strijdperk traden tegen gematigde nieuwelingen als Hendrik van Castrop, 

Willem Queysen, Meinard Siderius en Jacob Kantelaar. De stelling dat de oud-regenten in de 

Nationale Vergadering een bijzondere positie innamen moet hiermee worden gerelativeerd. 

Van de parlementsleden die in 1787 een openbaar ambt hadden bekleed, had slechts een 

enkeling dit ook ná de orangistische omwenteling behouden. Meestal ging het daarbij om ambten 

met een meer ambtelijk dan politiek karakter. Zo bleef Jan Pasteur commies van convooien en 

licenten van de ’s-Gravendeelse kil en was Meinard Siderius nog altijd boelgoedontvanger van 

                                                 
83 Colenbrander, Bataafsche Republiek, 75; De Wit, Strijd, 139. Zie hierover ook Van Himbergen, Constitutionele 
denkbeelden, 16-17. 
84 [W.A. Ockerse en I.J.A. Gogel ed.], De Democraten, nr. 29 (1796) 221. Zie over dit blad: H. de Lange, ‘De 
politieke actie van een bewuste publieke opinie’, De Gids 134.8 (1971) 505-15. 
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Tietjerk, terwijl Godfried van Hugenpoth van Aerdt aanbleef als inspecteur-generaal van de 

opperrivieren en dijken van de Bijlandse Waard. Jacob de Mist, tweede pensionaris van Kampen, 

was vrijwel de enige die zich gedurende de stadhouderlijke restauratie handhaafde in een echt 

politiek ambt, waarbij moet worden aangetekend dat Kampen gedurende de restauratiejaren gold 

als een vrijplaats voor gevluchte patriotten.85 

Bijna alle andere oud-regenten in de Nationale Vergadering zagen zich in 1787 gedwongen hun 

ambten wegens patriotse sympathieën neer te leggen. Voor sommigen was het hier niet bij gebleven. 

Zo was het huis van Willem Teding van Berkhout en dat van enkele anderen geplunderd. De 

fanatieke patriot Jan van Hooff was tot twee keer toe gevangen gezet, maar had in 1788 uit zijn 

gevangenschap weten te ontsnappen. 86  Andere volksvertegenwoordigers waren strafrechtelijk 

vervolgd, wat onder meer bij de Hollanders Van Castrop en Zubli, de Utrechters Visscher en 

Smissaert en het Gelderse duo Vitringa en Wildrik tot gevolg had gehad dat zij waren verbannen uit 

hun respectieve gewesten. Bij zo’n verbanning kon in principe worden volstaan met verhuizing naar 

een andere provincie. Ambrosius Zubli vestigde zich in Utrecht, Herman Vitringa werd inwoner 

van Overijssel en Jan Smissaert keerde na een korte ballingschap terug in de Republiek als 

Gelderlander. 

 

Buitenlandse ervaring 

 

Jan van Hooff, Hendrik van Castrop en Gerard Visscher kozen daarentegen voor een langer verblijf 

in het buitenland. Zij waren niet de enigen. Van 24 van de honderdvijftig leden van de eerste 

Nationale Vergadering (16%) is bekend dat zij zich tussen 1787 en 1795 langere of kortere tijd in 

het buitenland hebben gevestigd.87 Onder hen was Nicolaas van Staphorst, die pas in 1794 naar 

Hamburg had moeten vluchten vanwege zijn betrokkenheid bij het ontdekte Amsterdamse Comité 

Revolutionair. Alle overigen hadden het land in 1787 of 1788 verlaten. Een vijftiental toekomstige 

parlementariërs woonde tijdelijk in de Zuidelijke Nederlanden. Pieter Vreede vestigde zich in het 

Vlaamse Lier, waar ook Vreedes zwager Hendrik van Castrop en de Tielse patriot Johan van 

                                                 
85 Vergelijk Vuyk, Jacob Kantelaar, 87-89.  
86 Zie over Van Hooff: J.F.R. van Hooff, Autobiographie, A.F.O. van Sasse van Ysselt ed. (Den Bosch 1918); Th. 
Goossens, Mr. J.F.R. van Hooff. Een Brabants patriot, 1755-1816 (Nijmegen 1948).  
87 Het gaat om de volgende parlementsleden: Van Altena, Bacot, C. van Beyma, Bicker, Blok, Boellaard, Breekpot, 
Van Castrop, Geelvinck, Greve, J. van Haersolte, Van Hooff, Van Hoorn, Huber, Van Leeuwen, Van Manen, Ten 
Noever, Pompe van Meerdervoort, Smissaert, Van Staphorst, Valckenaer, Visscher, Vonk en Vreede. De leden 
Pieter Paulus en Paulus Hartog, die langere tijd in het buitenland op reis waren maar zich er niet vestigden, zijn 
niet meegeteld. Het overzicht bestaat merendeels uit parlementsleden die voorkomen in de ‘Lijst van de 
Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk’ die Joost Rosendaal als bijlage heeft toegevoegd aan zijn Bataven! De leden 
Breekpot (Antwerpen), Van Staphorst (Hamburg) en Greve (Steinfurt), die niet naar Frankrijk uitweken, komen 
niet op deze lijst voor. 
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Leeuwen neerstreken.88 De uit Zeeland gevluchte François Breekpot bleef gedurende de gehele 

restauratieperiode in het naburige Antwerpen wonen. 

Van de latere parlementsleden die aanvankelijk in de Zuidelijke Nederlanden verbleven, reisden 

de meesten later door naar Frankrijk. Ten minste achttien leden van de Nationale Vergadering 

(12%) hebben tussen 1787 en 1795 in Frankrijk gewoond. Zeker negen van hen zijn woonachtig 

geweest in de Noord-Franse ballingsoorden Saint-Omer of Duinkerken. Naast de reeds vermelde 

Valckenaer, Van Beyma en Huber waren dit bijvoorbeeld de Hollandse journalisten Lambert Vonk 

en Jan ten Noever, de Utrechtse regenten Dirk Boellaard, Jan Smissaert en Gerard Visscher en hun 

Friese collega Hector van Altena. In 1789 kregen zij gezelschap van de Groningse predikant Gerard 

Bacot, die aanvankelijk was uitgeweken naar het graafschap Steinfurt, maar was beroepen als 

dominee van de Nederlandse gemeente in Duinkerken. Verschillende Noord-Franse ballingen 

trokken later verder naar Parijs, waar ook parlementsleden als Daniël van Hoorn, Johan Geelvinck, 

Jan van Haersolte en Jan van Hooff een deel van hun ballingschap doorbrachten. Toen de Franse 

koning Lodewijk XVI op 5 mei 1789 de États Généraux opende, behoorden naast Huber en 

Valckenaer ook Jan Bicker en Bernard Blok tot de aanwezigen in Versailles, aldus Huber ‘de source 

[…] van de grote gebeurenissen’ waar ‘de dagelijks voorvallende zaken uit de mond van de 

welsprekendste mannen van die tijd’ kon worden gehoord. 89 In veel gevallen raakten de patriotten 

ook zelf betrokken bij de revolutie. Ze bleven daarbij steeds hun eigen doel najagen: de vestiging van 

een Bataafse Republiek.90 

Vaak is de Franse Revolutie in de geschiedschrijving over de Bataafse tijd voorgesteld als een 

zogenoemde ‘hogeschool van revolutie’, een metafoor die meestal wordt toegeschreven aan de 

bekende revolutionaire publicist en voormalige balling Gerrit Paape, maar eerder door Coert van 

Beyma is gemunt. 91 Op 24 november 1796 verwees Van Beyma in de Nationale Vergadering naar 

zijn ‘zevenjarige ballingschap’ en keek daarbij met enige weemoed terug op ‘die gezegende tijd, dat 

de hooge schoole der revolutie, de volkssocieteiten in Frankrijk bloeiden’. 92 De revolutionaire 

ervaring die Van Beyma opdeed in de Nederlandse Jacobijnenclub van Saint-Omer is hem mogelijk 

goed van pas gekomen in de Nationale Vergadering, waar hij uitgroeide tot een van de frequentste 

en meest begiftigde sprekers. 93  Wat voor Van Beyma geldt, kan echter bepaald niet worden 

veralgemeniseerd. Als er al iets opvalt aan de voormalige Franse ballingen in de Nationale 
                                                 
88 Vreede, Mijn levensloop, 100n. 
89  Ibidem, 266; N. Japikse, ‘Een onuitgegeven levensbericht van Johannes Lambertus Huber’, Bijdragen voor 
Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, vijfde reeks 10 (1923) 40-79 en 227-48, aldaar 51. 
90 Rosendaal, Bataven!, passim. 
91 In een publicatie uit 1798 omschreef Paape de Franse Revolutie als een ‘hoogeschool van patriottismus en 
revolutie’: Onverbloemde geschiedenis, 123. 
92 Dagverhaal IV, nr. 278 (zitting 24 november 1796) 75. 
93 Van Beyma heeft een spreekfrequentie van 6,8. 
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Vergadering is het wel dat de meesten zich in de debatten juist zelden of nooit roerden. Van Hoorn, 

Visscher, Van Altena, Boellaard, Geelvinck en Jan van Haersolte spraken relatief zelden, terwijl 

Smissaert en Ten Noever zelfs geen enkele keer spraken.94 De oud-vluchtelingen die wel op de 

voorgrond traden, naast Van Beyma vooral Van Hooff, Valckenaer, Blok en Bicker, hadden zich 

ook in de patriottentijd al gemanifesteerd als leidersfiguren.95 Wanneer we de ‘hogeschoolthese’ 

toetsen op het niveau van participatie in de Nationale Vergadering, moet deze kortom worden 

verworpen. 

Ook als we de radicaliteit van de Bataven als punt van vergelijking nemen, wordt de 

hogeschoolthese niet door de feiten ondersteund. De voormalige ballingen in de Nationale 

Vergadering interpreteerden de Franse ervaring net zo verschillend als de volksvertegenwoordigers 

die de restauratie niet in Frankrijk hadden doorgebracht. Van de ongeveer dertig parlementsleden 

die zich in de eerste vergadering het revolutionairst opstelden waren er welgeteld zes – Van Altena, 

Coert van Beyma, Hubert, Ten Noever, Valckenaer en Vonk – in Frankrijk geweest. Ook van de 

volksvertegenwoordigers die zich tegen deze revolutionairen het heftigst verzetten hadden diverse 

leden – Bacot, Bicker, Van Hoorn en Huber bijvoorbeeld – een geschiedenis als vluchteling.96 Waar 

Coert van Beyma en Johan Valckenaer de Franse Revolutie in zekere zin beschouwden als 

modelrevolutie, drukte Van Beyma’s vriend en rechterhand in ballingschap Johan Huber zijn 

collega’s op het hart toch vooral lering te trekken uit de Franse ‘hooge school van het ongeluk’.97 

Ook Jan van Hooff, die tijdens de gewelddadigste fase van de Terreur gevangen had gezeten in het 

Palais du Luxembourg en ternauwernood aan de dood was ontsnapt, waarschuwde voor Franse 

toestanden in de Bataafse Republiek. 98 De Terreur veroordeelde hij als een ‘regte coalitie van 

anarchie teegen de vrijheid’, waarin de leden van Franse Convention Nationale ‘op de onwettigste 

wijze naar het schavot gesleept’ waren.99 

Van Hooffs afkeer van de radicale fase van de Franse Revolutie kreeg in de vergadering veel 

bijval, maar nam soms zulke groteske vormen aan dat hij uiteindelijk ook tegen hem gebruikt werd. 

In een debat dat ging over een eventueel op te richten Nationaal Gerechtshof merkte 

                                                 
94 Van Hoorn heeft een spreekfrequentie van 0,9; Visscher van 0,8; Boellaard van 0,5; Van Altena van 0,5; 
Geelvinck: van 0,3; en Van Haersolte van 0,1. 
95 Van Hooff heeft een spreekfrequentie van 9,3; Valckenaer van 6; Blok van 4,2; en Bicker van 3,1. 
96 Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, die behoren tot de recentste verdedigers van de hogeschoolthese, noemen 
het aannemelijk ‘dat de radicalen hun zwak voor het Franse model tijdens de revolutionaire jaren in Frankrijk 
hebben opgedaan’. ‘Het kan niet toevallig zijn’ stellen zij, ‘dat zowel de voorlieden als een groot deel van de 
stoottroepen van unitarische herkomst de jaren 1787-1795 als balling in Frankrijk hebben meegemaakt.’ Nog 
afgezien van het feit dat Kloek en Mijnhardt radicaliteit hier ten onrechte gelijkstellen aan unitarisme, is het noch 
juist dat ‘de voorlieden’ allen als ballingen in Frankrijk hadden verbleven – Valckenaer en Van Beyma waren 
feitelijk de enigen – noch dat dit gold voor ‘een groot deel van de stoottroepen’: Blauwdrukken, 561. 
97 Dagverhaal IV, nr. 368 (zitting 6 februari 1797) 793. 
98 Rosendaal, Bataven!, 419-21. 
99 Dagverhaal VI, nr. 560 (zitting 25 mei 1797) 118. 
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Schimmelpenninck op dat het hem weinig verbaasde dat ‘een man die al de atrociteiten van het 

monstreus schrikbewind gezien had, een man, die op eene meer dan bijzondere wijze aan de 

klauwen dier bloeddorstige monsters ontkomen was’ nu huiverig was voor de macht die men in de 

Bataafse Republiek aan de rechtbank wilde toekennen. De implicatie dat hij te getraumatiseerd was 

om een weloverwogen keuze te maken was Van Hooff zelf ook niet ontgaan. Met zijn repliek wist hij 

dit beeld echter bepaald niet te ontkrachten. Schimmelpenninck vergiste zich, stelde het Brabantse 

parlementslid opgewonden, wanneer hij dacht dat zijn standpunt in deze kwestie alleen voortkwam 

uit de verontwaardiging over de rechtbanken, ‘instrumenten van inquisitie’ in handen van ‘publieke 

moordenaars’, die duizenden onschuldige slachtoffers hadden gemaakt.100 

De Franse Revolutie was nooit ver weg in het collectieve bewustzijn van de Nationale 

Vergadering; dit gold voor de parlementsleden die die revolutie van dichtbij hadden meegemaakt, 

maar net zo goed voor de ruim tachtig procent van de vergadering die de ontwikkelingen in 

Frankrijk vanuit de Republiek had gevolgd.101 Het verloop van de Franse Revolutie heeft zeker een 

stempel gedrukt op de Bataafse visie op de Nederlandse toekomst: terwijl de meeste patriotten de 

ideale republiek nog zagen als een federale staat met democratische elementen op lokaal niveau en 

een minder machtige stadhouder aan het hoofd van het uitvoerend bewind, vatte tussen 1789 en 

1793 definitief het ideaal post van een republiek met een gekozen nationale 

volksvertegenwoordiging, waarin voor de stadhouder in het geheel geen rol meer was weggelegd. De 

meest fundamentele ideologische omslag in het politieke denken had evenwel plaatsgehad in de 

patriottentijd: het ideaal van terugkeer naar een gemengde staatsvorm die werd verondersteld ooit 

in de Republiek te hebben bestaan was toen al verruild voor het ideaal van de constitutionele 

vertegenwoordigende democratie.102  

 

Genootschappelijkheid 

 

De in de Republiek achtergebleven patriotten waren net zo goed als de ballingen opgegroeid met de 

politieke theorie van de Verlichting. Van een afstand volgden zij de Franse pogingen om deze 

theorie in de praktijk te brengen met evenveel belangstelling. Frankrijk mocht na de door vrijwel 

alle Bataven doorlopen patriottenschool misschien beschikken over een tot de verbeelding 

sprekende revolutionaire vervolgopleiding, maar de achtergeblevenen zorgden dat er voor de Franse 

‘hogeschool’ ook een Nederlands alternatief bestond. Het netwerk van patriotse genootschappen en 

                                                 
100 Dagverhaal V, nr. 506 (zitting 28 april 1797) 839. 
101 Vergelijk Paape, Onverbloemde geschiedenis, 178. 
102 Velema, ‘Revolution, counterrevolution’, 115-17. 
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verenigingen dat zij in stand hielden, zou uiteindelijk zelfs betere perspectieven blijken te bieden 

voor een carrière in de Bataafse politiek.103 

Bij de verkiezingen van januari 1796 kozen de vergaderingen van kiesmannen doorgaans voor 

parlementsleden die eerder ook al in lokale besturen waren verkozen. Zo waren de latere 

parlementariërs Pieter van de Kasteele, Willem Lestevenon, Johan de Lange en Jan Jacob Cambier, 

om één lokaal voorbeeld te noemen, in 1795 allen benoemd tot leden van de municipaliteit van 

Haarlem. Alle vier hadden zij die benoeming waarschijnlijk te danken gehad aan het feit dat ze in 

de revolutiedagen van 1795 deel hadden uitgemaakt van het Haarlemse ‘omwenteling 

voorbereidend gezelschap’, één van de vele Comités Revolutionair die in het land waren 

opgericht.104 Deze revolutionaire comités waren geen geheel nieuwe organisaties, maar bouwden 

voort op de organisatorische structuur van politieke leesgezelschappen en andere verenigingen met 

een politiek oogmerk die – meer of minder verhuld voor de stadhouderlijke autoriteiten – reeds 

gedurende de restauratiejaren hadden bestaan. In Haarlem hadden Lestevenon, De Lange en 

Cambier tot de initiatiefnemers behoord, en bevond ook Van de Kasteele zich onder de leden.105 

Door hun gedeeltelijk of geheel ondergrondse karakter is onze kennis over deze politieke 

genootschappen gering; zo zijn er bijvoorbeeld slechts enkele ledenlijsten overgeleverd. Het is 

daarom onmogelijk de genootschappelijke geschiedenis van de parlementsleden tussen 1787 en 

1795 systematisch te benaderen. Het leidt echter weinig twijfel dat praktisch alle latere 

parlementariërs die niet in ballingschap verbleven op de een of andere wijze verbonden waren aan 

een genootschap dat misschien niet uitsluitend, maar dan toch zeker gedeeltelijk een politiek 

oogmerk had. Patriotten die zich sinds 1787 niet meer over politiek hadden uitgelaten waren geen 

waarschijnlijke kandidaten voor een politiek ambt in de Bataafse Republiek, omdat ze in de 

tussenliggende jaren immers een geheel andere politieke koers konden zijn gaan varen. Mannen die 

zich nooit eerder met politiek hadden bemoeid maar zich nu vanuit het niets manifesteerden als 

fanatieke Bataven lagen in het wantrouwige klimaat van 1795 en 1796 evenmin voor de hand als 

kandidaten, want zij werden beschouwd als mogelijke baantjesjagers en politieke opportunisten. 

Burgers die wél tot volksvertegenwoordigers werden verkozen waren vrijwel zonder uitzondering 

gekende voorstanders van de Bataafse ideologie, dat wil zeggen burgers die zich dus reeds vóór de 

omwenteling als zodanig kenbaar hadden gemaakt. Nergens was dit in de jaren van stadhouderlijke 

restauratie beter mogelijk geweest dan in de relatief veilige omgeving van genootschappen, die een 

publiek maar tegelijkertijd besloten karakter hadden. 

                                                 
103 Vergelijk ook Van Sas, die spreekt van het ‘Studiehuis der Restauratie’: ‘IJsbrand van Hamelsveld’, 257-58. 
104 [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXVIII, 183 en 197. 
105 Kort verhaal van de Revolutie in Haarlem op 19 juni 1795 (Haarlem 1795) 6; W.P.J. Overmeer, De omwenteling in 
1795 te Haarlem en omstreken (Haarlem 1904) 10-11. 
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Wanneer we aannemen dat vrijwel alle parlementariërs voorafgaande aan hun toetreding tot de 

Nationale Vergadering lid waren van een of meerdere genootschappen op anti-stadhouderlijke 

grondslag, dan heeft hun lidmaatschap weinig voorspellende waarde meer voor hun ideologische 

positie in de Nationale Vergadering. Dit blijkt ook wanneer we bij wijze van voorbeeld kijken naar 

de ledenbestanden van het Leidse Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen (KWDAV) en Studium 

Scientiarium Genitrix (SSG) uit Rotterdam, beide sterk politiek georiënteerde literaire 

genootschappen met een bovenlokaal karakter. Twaalf leden van de eerste Nationale Vergadering 

waren tijdens de restauratie (ere-)lid van SSG: Teding van Berkhout, Van Eck, Gevers, Van de 

Kasteele, Ockhuizen, Paulus, Van der Zoo, Bosch, De Kempenaer, Modderman en Vreede. De vier 

laatstgenoemden waren in dezelfde periode tevens (ere-)lid van KWDAV, net als het vijftal 

Couperus, Hahn, Van Hamelsveld, Kantelaar en Van Marle. Ook Van Castrop, Bacot en Blok 

kwamen voor op de ledenlijst van het Leidse genootschap, maar daar zij in het buitenland verbleven 

lijkt het niet waarschijnlijk dat ze als leden erg actief zijn geweest.106 Onder de leden van de beide 

genootschappen vinden we latere parlementariërs met zeer uiteenlopende denkbeelden en botsende 

karakters, die zoals we zullen zien lijnrecht tegenover elkaar zouden komen te staan in de Nationale 

Vergadering. 

Naast de genootschappen die vanaf de jaren tachtig duidelijk een politiek oogmerk hadden, 

bestonden er ook tal van genootschappen die expliciet in hun statuten hadden opgenomen dat 

politiek geen onderwerp van gesprek mocht zijn, zoals de overal in de Republiek bestaande 

vrijmetselaarsloges. Dat de gepolitiseerde realiteit zelfs tot de vrijmetselarij was doorgedrongen, 

bleek uit het feit dat de Grootloge, het overkoepelend maçonniek orgaan, in 1787 niet bijeen kon 

komen, omdat het Groot Oosten van Nederland bleek te zijn uiteengevallen in patriotse en 

orangistische loges.107 Het zal daarbij niet verbazen dat de ten minste 24 maçonnieke leden van de 

eerste Nationale Vergadering (16%) overwegend hebben behoord tot uitgesproken patriotse loges 

als de onder Leidse studenten populaire loge La Vertu, die met leden als Pieter Vreede, Hugo 

Gevers, Carel de Vos van Steenwijk en Jacob de Mist de meeste toekomstige parlementsleden in 

haar gelederen had.108 

                                                 
106 Singeling, Gezellige schrijvers, bijlage II, 259-330. 
107 Rosendaal, ‘Vrijmetselarij en Revolutie’, 69. 
108 Het gaat om de volgende parlementsleden: Gevers, A. van Haersolte, Van Langen, C. de Vos van Steenwijk, 
Vreede en Wormer (La Vertu, Leiden); De Mist (La Vertu, Leiden en Le Profond Silence, Kampen); De Beveren 
(La Philantrope, Middelburg); Cau (L’Indissoluble, Den Haag); Hartog (La Persévérance, Rotterdam); Vonk (De 
Drie Kolommen en Salus Patriae, Rotterdam en Les Vrais Bataves, Duinkerken); Hoogewal (La Paix, Amsterdam); 
Van Hoorn (La Charité, Amsterdam); Valckenaer (La Bien Aimée, Amsterdam); Verster (De Edelmoedigheid, Den 
Bosch en La Bien Aimée, Amsterdam); De Sitter en Trip (L’Union Provinciale, Groningen); De Leeuw (L’Astrée, 
Utrecht); Huber, Ten Noever, Visscher (Les Vrais Bataves, Duinkerken); en Lespinasse (onbekend). Deze namen 
zijn te vinden in Rosendaal, ‘Vrijmetselarij en Revolutie’, bijlage, 78-83. Niet opgenomen in Rosendaals lijst is 
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Bij de omwenteling van 1787 werden de Nederlandse loges onder aanvoering van de fanatiek 

orangistische grootmeester Carel baron Van Boetzelaer gezuiverd van patriotten, waarna patriotse 

vluchtelingen in 1790 de Duinkerkse loge Les Vrais Bataves oprichtten. Van deze loge waren onder 

meer de latere parlementariërs Lambert Vonk, Johan Huber, Jan ten Noever en Gerard Visscher lid. 

Les Vrais Bataves, dat in 1797 in Den Haag zou worden heropgericht als De Waare Bataven – met 

parlementariërs als Bernard Bosch, Jacob Nolet en Johan Midderigh in de gelederen - droeg vanaf 

het begin een sterk politiek karakter en telde hoofdzakelijk leden met revolutionaire ideeën over de 

Bataafse staatsinrichting.109 Wanneer we deze loge echter buiten beschouwing laten, geldt voor de 

leden van de vrijmetselarij en andere genootschappen hetzelfde als voor de patriotten in het 

algemeen: toen zij in de jaren tachtig en vroege jaren negentig te maken hadden met de orangisten, 

was het in hun belang gezamenlijk op te trekken en eventuele onderlinge politieke tegenstellingen 

af te doen als details. Na de omwenteling bleek hoezeer ze op sommige punten van mening 

verschilden; in de nieuwe politieke constellatie ging ieder zijn weegs, en in de nieuwe politieke 

coalities die ontstonden speelde een gemeenschappelijk genootschappelijk verleden nauwelijks meer 

een rol. 110 

 

Provinciale afkomst 

 

Het eenheidsdebat in de Nationale Vergadering werd voor een deel gevoerd door dezelfde mannen 

die ook aan het debat over de totstandkoming hadden deelgenomen. Van de honderdvijftig burgers 

die zitting hadden in de eerste Nationale Vergadering, hadden er 26 (17,3%) tussen januari 1795 en 

                                                                                                                                                         
Willem Lestevenon, van wie Elias en Schölvinck vermelden dat hij in 1792 lid werd van Vicit Vim Virtus in 
Haarlem: Volksrepresentanten en wetgevers, 156. 
109 Zie over De Ware Bataven: André Hanou, ‘Drie patriotten-auteurs in de loge’, Mededelingen van de Stichting Jacob 
Campo Weyerman 16.1 (1993) 10-17; Rosendaal, ‘Vrijmetselarij en Revolutie’, 70-77. 
110  Vergelijk Rosendaal, ‘Vrijmetselarij en Revolutie’, 68-69; Anton van de Sande, ‘“Une ambition nationale 
louable”. Les francs-maçons et la République batave’, AHRF 73.4 (2001) 79-92, aldaar 89 en 91. Op een ander 
niveau en over een langere termijn bezien is het wel zeer aannemelijk dat Nederlandse genootschappen in het 
algemeen en vrijmetselaarsloges in het bijzonder hebben gefunctioneerd als ‘democratische leerscholen', waar 
burgers die niet behoorden tot de regentenklasse bestuurlijke ervaring opdeden en alle leden bovendien vertrouwd 
raakten met praktijken die pas in het revolutietijdvak overal gemeengoed werden in het politieke domein, zoals het 
houden van verkiezingen, het doorbreken van vaste rangordes, het publieke debat, hoofdelijke stemmingen, 
meerderheidsbesluitvorming en een stelsel van (nationale) vertegenwoordiging. Hoewel historici herhaaldelijk 
hebben vermoed dat dit het geval is geweest, bestaat vooralsnog helaas nog geen studie waarin de 
genootschappelijke en de politieke vergaderpraktijken in achttiende-eeuws Nederland systematisch met elkaar 
worden vergeleken. Vergelijk Van Vree, Nederland als vergaderland, 187-90; Margaret C. Jacob, Living the 
Enlightenment. Freemasonry and politics in eighteenth-century Europe (New York etc. 1991) passim; idem, ‘Freemasonry 
and government. The political meaning of Civil Society in eighteenth century Europe’, in: Rosendaal en Van de 
Sande ed., Vrijmetselarij in Nederland, 25-39, aldaar 25 en 39; Van de Sande, ‘Ambition nationale louable’, 84-85 en 
91. De loci classici voor de these dat zogenoemde ‘sociétés de pensée’ van belang zijn geweest voor het uitbreken en 
verloop van de Franse Revolutie zijn Augustin Cochin, Les sociétés de pensée et la démocratie moderne. Etudes d’histoire 
révolutionnaire (Parijs 1921); en Furet, Penser la Révolution française. 
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maart 1796 zitting gehad in de Staten-Generaal.111 56 van hen (37,3%) hadden in dezelfde periode 

deel uitgemaakt van één van de negen provinciale vergaderingen.112 Waren de standpunten van de 

leden van de eerste Nationale Vergadering daarmee ook gemiddeld vaker in overeenstemming met 

het meerderheidsstandpunt in deze provinciale vergaderingen of, meer in het algemeen, in hun 

provincies? We kunnen dit toetsen door de parlementsleden in te delen naar provinciale afkomst en 

deze indeling af te zetten tegen hun positie in het eenheidsdebat. De provinciale afkomst kan op 

verschillende manieren worden gemeten. Het meest logisch lijkt het uit te gaan van de provincie 

waarin de parlementsleden verkozen werden. Van de 126 vaste leden van de Nationale Vergadering 

leverde het dichtbevolkte Holland het reglementaire leeuwendeel met 55 parlementariërs. Verder 

waren er vijftien leden uit Gelderland, veertien uit Brabant, elf uit Friesland, negen uit Overijssel, 

acht uit Groningen, zes uit Utrecht, vijf uit Zeeland en drie leden uit Drenthe.  

Wanneer we kijken naar de toespraken en het stemgedrag, blijkt er inderdaad een duidelijke 

relatie te bestaan tussen de provinciale afkomst van de parlementsleden en hun standpunten in het 

eenheidsdebat. Een ruime meerderheid van de Zeeuwen, Groningers, Gelderlanders en 

Overijsselaars in de vergadering was voor meer gewestelijke soevereiniteit. De meeste Hollandse 

parlementsleden pleitten daarentegen voor meer eenheid, maar er waren relatief veel Hollanders die 

afweken van het meerderheidsstandpunt in dat gewest. Dit kan ten dele – maar niet volledig – 

worden verklaard door de opstelling van de in Amsterdam verkozen parlementariërs, die conform 

het meerderheidsstandpunt in die stad overwegend tégen al te veel eenheid waren. De 

parlementsleden uit het eenheidsgezinde Utrecht waren in meerderheid eenheidsgezind, terwijl de 

grote onderlinge verdeeldheid onder de Friese bevolking een even grote verdeeldheid onder de 

Friese leden tot gevolg had gehad. De parlementariërs uit Brabant, dat in het debat over de 

totstandkoming nog een eenheidsgezinde houding had aangenomen, ontpopten zich nu 

overwegend tot voorvechters van de net verworven Brabantse autonomie; voor de drie Drenten 

gold, zij het in minder uitgesproken mate, hetzelfde. 

De parlementsleden kunnen ook anders worden ingedeeld. Wanneer we uitgaan van de 

woonplaats van de leden op het moment van hun verkiezing, levert dit slechts enkele kleine 

wijzigingen op: veruit de meeste parlementariërs waren woonachtig in de provincie waarin ze 

verkozen werden. 113  Groter zijn de verschillen bij een indeling naar geboorteplaats. Van de 

                                                 
111 De Josselin de Jong en Mommers, ‘Representanten ter Staten-Generaal’. 
112 Brood, Nieuwland en Zoodsma, Homines Novi; J. Roelevink ed., Repertorium van ambtsdragers en ambtenaren, 1795-
1813, http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/Repertorium; geraadpleegd oktober 2011. 
113 Gerrit Jordens was woonachtig in Overijssel, maar nam zitting wegens een Gelders district. Adriaan Pompe van 
Meerdervoort woonde eveneens in Overijssel, maar was verkozen in Holland. Jan Smissaert was kort voor zijn 
verkiezing in Harderwijk van deze stad naar Amsterdam verhuisd. De op het Groningse platteland wonende Carel 
de Vos van Steenwijk maakte zijn opwachting wegens een Drents district; de Utrechter IJsbrand van Hamelsveld 
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honderdvijftig leden die in de vergadering zitting hebben gehad, waren er 34 (22,6%) niet geboren 

in de provincie waarin ze werden verkozen.114 Van de 126 parlementsleden die zich zouden mogen 

uitspreken over het constitutieontwerp waren dit er 27 (21,4%). Een herdistributie naar 

geboorteplaats leidt tot de volgende verdeling: 44 leden uit Holland (een afname van 11 leden), 

dertien uit Gelderland (-2), veertien uit Brabant, twaalf uit Friesland (+1), dertien uit Overijssel (+4), 

zeven uit Groningen (-1), acht uit Utrecht (+2), vijf uit Zeeland en nul uit Drenthe (-3). Tien 

parlementariërs (7,9% van de vergadering) waren buiten de Bataafse Republiek geboren.115 

Wat opvalt is dat relatief veel in Holland verkozen parlementsleden elders waren geboren. Zo 

was Jan Cau van oorsprong een Zeeuw, had Jan Couperus Friese wortels en kwam Lambert van Eck 

uit het Gelderse Tiel. Bernard Bosch en Rutger Jan Schimmelpenninck waren beiden geboren in 

Deventer. In deze stad, zowel letterlijk als figuurlijk een patriotse broedplaats, stond ook de wieg 

van de in Gelderland verkozen Egbert Greve, Gerrit Jordens en Cornelis de Rhoer. In de verdeling 

naar geboorteplaats is het gewest Overijssel daarmee aanmerkelijk beter vertegenwoordigd.116 Daar 

het niet onaannemelijk is dat de parlementsleden een bepaalde verbondenheid bleven voelen met 

de provincie van hun geboorte, kan de ‘allochtone’ oorsprong van veel Hollanders – net als de 

afwijkende positie van Amsterdam – helpen verklaren waarom de Hollandse 

volksvertegenwoordigers relatief vaker afweken van het Hollandse meerderheidsstandpunt. In de 

stemmingen over eenheidsgerelateerde kwesties, waarin de telkens wisselende coalities elkaar in 

omvang vaak weinig ontliepen, kan dit mede de doorslag hebben gegeven. 

Door het districtenstelsel dat de basis vormde voor de verkiezingen kon het voorkomen dat 

parlementsleden in het eenheidsdebat een positie innamen die volstrekt tegenovergesteld was aan 

het meerderheidsstandpunt in de provincie waarin ze verkozen waren, omdat binnen gewesten soms 

grote lokale verschillen van inzicht bestonden. We gaan er dan nog van uit dat vergaderingen van 

kiesmannen altijd wisten waar de volksvertegenwoordiger van hun keuze in het eenheidsdebat 

precies voor stond, wat in de praktijk niet altijd het geval zal zijn geweest. Een en ander kon ertoe 
                                                                                                                                                         
was verkozen in Hoorn, en Pieter Vreede, die voor het district Bergen op Zoom aantrad, woonde sinds 1795 
officieel weer in zijn geboorteplaats Leiden. 
114 De volgende 24 parlementsleden waren in een ander gewest geboren: Bosch, Brands, Cau, Couperus, Van Eck, 
Greve, A. van Haersolte, Hahn, Van Hamelsveld, Jordens, Kantelaar, Van Loenen, Van Lokhorst, De Mist, 
Modderman, Ten Noever, Paulus, De Rhoer, Schimmelpenninck, C. de Vos van Steenwijk, Valckenaer, Vreede, 
Van der Wijck en Van der Zoo. 
115 De wieg van Bernard Blok en Ambrosius Zubli stond in de Oost-Indische respectievelijk de West-Indische 
koloniën; Gerard Bacot en Bernard Hoffman waren geboren in de Oostenrijkse Nederlanden; Bernard Nieuhoff 
was afkomstig uit het graafschap Lingen; Joan Auffmorth kwam uit het hertogdom Kleef; Henri Rabinel was 
geboren in de Zwitserse stadstaat Genève, Willem Lestevenon in Parijs en Jacob Floh kwam oorspronkelijk uit het 
Pruisische Krefeld. Jacobus Janssen was geboren in Maastricht, dat bij zijn geboorte deel had uitgemaakt van het 
generaliteitsland Staats-Limburg, maar in 1794 in Franse handen was overgegaan. 
116  Zie over Deventer in de patriottentijd: C.M. Hogenstijn, Het algemeen welzijn van het volk. Een politiek- en 
rechtshistorische studie van Deventer in de patriottentijd (Nijmegen 2005); idem, ‘De patriottentijd in Overijssel en in 
Deventer. Wisselwerking tussen gewest en stad’, OHB 121 (2006) 6-28. 
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leiden dat de Zeeuw Henri Rabinel, van geboorte overigens een Geneefs burger, zich in de 

constitutiecommissie een onvoorwaardelijk voorstander toonde van de eenheidsstaat, net als de 

jonge Gelderlander Willem van Bennekom. De Hollandse parlementsleden Dirk van Horbag en 

Willem Teding van Berkhout hadden daarentegen een rotsvast geloof in de verkieslijkheid van een 

federatie van negen soevereine volken. 

Veel vaker namen parlementsleden in het eenheidsdebat een positie in die in de buurt lag van 

het meerderheidsstandpunt in hun provincie. Provinciale afkomst was daarmee een belangrijke 

determinerende factor, wat niet wegneemt dat er onder provinciegenoten grote individuele 

verschillen bestonden in de mate van bereidheid om in een situatie van verdeeldheid tot een 

compromis te komen en de oplossingen die ze daarbij aandroegen. Iedere analyse van het 

eenheidsdebat moet zeker rekening houden met provinciale scheidslijnen die door de vergadering 

liepen, maar historici moeten ervoor waken zich daarop blind te staren. 

 

Religieuze overtuiging 

 

Hetzelfde kan gezegd worden van het debat over de gelijkheid van religie, dat minstens zo complex 

was als het eenheidsdebat. Over één belangrijke kwestie ging dit religiedebat in ieder geval niet. De 

aanhangers van de gereformeerde kerk hadden in de oude Republiek altijd een bevoorrechte 

maatschappelijke positie genoten omdat alleen zij in aanmerking kwamen voor de bekleding van 

openbare ambten. In het vijftiende artikel van de Hollandse rechtenverklaring van januari 1795 was 

reeds gesteld dat alle mensen gelijk waren en allen daarom tot alle openbare ambten konden 

worden verkozen, een voorbeeld dat in de verklaringen van de andere gewesten was gevolgd.117 

Deze bepaling, die in de praktijk tot gevolg had dat het bestuur op alle overheidsniveaus per 

direct werd opengesteld voor katholieken en dissenters, was nergens gestuit op noemenswaardig 

verzet. Deze onmiddellijke en breed gedeelde acceptatie is opvallend, omdat de maatschappelijke 

gelijkheid van aanhangers van alle denominaties in de geschiedenis van de Republiek nooit serieus 

was overwogen. Weliswaar hadden in de jaren tachtig enkele patriotten, onder wie Frederik van der 

Marck en diens leerling Jan Hendrik Swildens, reeds gepleit voor de openstelling van bestuurlijke 

functies voor alle vaderlanders, maar de meesten van hun gereformeerde geestverwanten vonden de 

tijd hiervoor toen nog niet rijp, of stonden zelfs geheel afwijzend tegenover een dergelijke stap.118 In 

                                                 
117 ‘Verklaring van de rechten’, 5: ‘Dat, daar alle menschen gelijk zijn, allen verkiesbaar zijn tot alle ambten en 
bedieningen zonder eenige andere redenen van voorkeur dan die van deugden en bekwaamheden’. 
118 Over de patriotse houding ten aanzien van de niet-gereformeerde denominaties is veel geschreven. Zie onder 
meer M.J.M. van der Heijden, De dageraad van de emancipatie der katholieken. De Nederlandsche katholieken en de 
staatkundige verwikkelingen uit het laatste kwart van de achttiende eeuw (Zundert 1947) 18; J. van den Berg, 
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een enkel geval waren de patriotten overigens wel van de heersende praktijk afgeweken door niet-

gereformeerde burgers tot openbare ambten toe te laten; zo waren de katholieke Brabanders Jan van 

Hooff en Petrus Guljé, later beiden lid van de Nationale Vergadering, in de jaren tachtig 

kortstondig burgemeester geweest. 

De ingrijpende wijziging van het politieke bestel op dit punt kwam ook niet helemaal uit de 

lucht vallen. We zagen eerder dat Johan Valckenaer, in navolging van de ontwikkelingen in 

Frankrijk, vier jaar vóór de Bataafse omwenteling reeds pleitte voor de veranderingen die in 1795 

zouden worden doorgevoerd. Vooral Pieter Paulus, die in zijn invloedrijke Verhandeling over de 

gelijkheid eveneens had benadrukt dat ieder mens verkiesbaar moest zijn tot alle ambten, had in de 

verwezenlijking van deze historische doorbraak echter een belangrijk aandeel.119 Als voorzitter van 

de commissie belast met de vervaardiging van de Hollandse rechtenverklaring kon hij ervoor zorgen 

dat deze bepaling werd opgenomen in de eerste officiële Bataafse beginselverklaring. In de 

Nationale Vergadering waagde niemand het de legitimiteit van de aanwezigheid van de niet-

gereformeerde parlementsleden – die samen een derde van de vergadering uitmaakten – nog ter 

discussie te stellen. Wel debatteerde de vergadering uitgebreid over de vraag of de in de Bataafse 

Republiek woonachtige Joden in aanmerking kwamen voor het bekleden van openbare ambten, 

waarbij echter niet zozeer de afwijkende religie als wel het vermeende Joodse gebrek aan loyaliteit 

aan de Bataafse Republiek werd aangevoerd als het belangrijkste bezwaar.120 

Waar bij aanvang van de Nationale Vergadering direct consensus bestond over de opheffing van 

de bevoorrechte politiek-maatschappelijke positie van de gereformeerden, gold dit zeker niet voor 

hun tevens bevoorrechte financiële positie, waarover de debatten behoorden tot de heftigste in de 

Nationale Vergadering.121 In de Republiek werd het salaris van gereformeerde predikanten uit de 

                                                                                                                                                         
‘hervormden, dissenters en de patriottenbeweging’ en Anton van de Sande, ‘Tussen argwaan en overtuiging. Het 
katholieke aandeel in de patriottenbeweging’, in: Van der Zee, Rosendaal en Thissen ed., Nederlandse Revolutie?, 
122-33 respectievelijk 112-21; J. van Sluis, ‘predikanten en patriotten’, in: Bergsma e.a. ed., For uwz lân, 85-98; G.J. 
Schutte, ‘Patriotten, prinsgezinden, gereformeerden. Over calvinisme en revolutie in de achtttiende eeuw’, in: 
idem, Het calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid. (Hilversum 2000) 77-104; Edwina Hagen, ‘Een meer of min 
doodlyken haat’. Antipapisme en cultureel natiebesef in Nederland rond 1800 (Nijmegen 2008) 71-76. 
119 Pieter Paulus, Verhandeling, 84 en 86. Eerder, in Het nut der stadhouderlyke regering, had Paulus zich ook al sterk 
gemaakt voor de belangen van niet-gereformeerden, hoewel hij er toen voor zichzelf nog niet over uit was of de 
aanhangers van alle denominaties ook precies dezelfde rechten zouden moeten krijgen als de gereformeerden. Zie 
Ernestine van der Wall, ‘Geen natie van atheïsten. Pieter Paulus (1753-1796) over godsdienst en mensenrechten’, 
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (1997) 45-58, aldaar 52-54. 
120 Het debat over de volledige gelijkberechtiging van de Joden werd gevoerd naar aanleiding van een verzoekschrift 
van een aantal Amsterdamse Joden, gedaan op 29 maart 1796. Het decreet dat deze gelijkberechtiging bevestigde 
volgde op 2 september: Dagverhaal I, nr. 21 (zitting 29 maart 1796) 163-64; Dagverhaal III, nr. 177 (zitting 2 
september 1796) 62. Zie P.A.J. van den Berg, ‘Wie behoorde tot het “Bataafsche volk”? Opvattingen over Bataafs 
burgerschap en politieke participatie in de eerste jaren van de Bataafse republiek’, Pro Memorie 7.2 (2005) 211-250, 
aldaar 228-39. 
121 Zie over het debat over de scheiding van kerk en staat onder meer Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 112-39; 
P. Noordeloos, De restitutie der kerken in den Franschen tijd (Nijmegen etc. 1937) 40-79; Van der Heijden, Dageraad, 
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staatskas betaald en werden gereformeerde kerken met overheidsgeld onderhouden. Aan de 

belastingen hiervoor moesten de aanhangers van andere denominaties evenredig bijdragen, terwijl 

zij bovendien de volledige kosten voor hun eigen geloofsgenootschap moesten opbrengen. De 

relevante bepalingen in de rechtenverklaringen hadden in deze ongelijke situatie in de praktijk geen 

verandering gebracht. Hoewel ze het niet graag openlijk toegaven, bleken lang niet alle leden van de 

eerste Nationale Vergadering warm te lopen voor een spoedige en volledige gelijkstelling op 

financieel gebied. 

De tegenstanders van de heersende situatie vonden niet alleen dat de overheidssteun aan de 

gereformeerde kerk een situatie van burgerlijke ongelijkheid in stand hield, maar achtten deze op 

een principiëler niveau ook strijdig met het beginsel van scheiding van kerk en staat, dat in 1795 

zijn intrede had gedaan in het Nederlandse debat. ‘De wederkerige invloed van den godsdienst en 

den staat op elkanderen, is […] in deeze dagen van verlichting geheel noodloos’. Dit schreef de 

remonstrantse predikant Cornelis Rogge, die we eerder leerden kennen als geschiedschrijver, maar 

die daarnaast kan worden beschouwd als de meest gezaghebbende contemporaine ideoloog van dit 

beginsel: ‘Scheidt godsdienst en staatzucht van een, en geen van beiden zal heerschen – de vrijheid 

zal alleen regeeren.’ 122 

De openstelling van publieke ambten voor de leden van alle kerkgenootschappen had ervoor 

gezorgd dat de in totaal 102 gereformeerde leden (68%) van de eerste Nationale Vergadering (van 

wie ten minste vijf leden Waalse diensten bezochten) gezelschap hadden van 39 katholieken (26%), 

5 doopsgezinden (3,3%), 2 lutheranen (1,3%) en een lid van een remonstrantse gemeente (0,7%).123 

Daartegenover stond precies één parlementslid dat zich nooit bij een kerkgenootschap lijkt te 

hebben aangesloten. ‘Die ’t Onze Vader bidt en volgt de tien geboden / Heeft Luther, nóch Calvijn, 

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

Simon Stijl.124 

In de debatten rond het thema religie heeft de religieuze gezindheid van de parlementsleden 

aantoonbaar een rol gespeeld bij de standpuntbepaling. De gereformeerden in de vergadering 

moesten kiezen tussen het revolutionaire gelijkheidsideaal en de comfortabele voorrangspositie van 

hun eigen denominatie. Voor velen bleek dit een duivels dilemma, waarvan de uitkomst van 

persoon tot persoon en voor sommigen zelfs van zitting tot zitting anders uitpakte. 

Vrijwel alle katholieken in de vergadering stemden daarentegen consequent voor de 

onmiddellijke en onvoorwaardelijke gelijkstelling van alle religies en namen met overtuiging een 

standpunt in dat in overeenstemming was met het belang van hun eigen geloofsgemeenschap. In 

kwesties van religieuze aard vormde het katholieke ‘blok’ daarmee een stabiele factor waarmee de 

leden voorafgaande aan een stemming rekening konden houden. Dat de parlementsleden zich 

ervan bewust waren dat de religieuze overtuiging van hun collega’s moest worden beschouwd als een 

factor van betekenis, blijkt onder meer uit de aantekeningen van Jan Bicker, die op een 

presentielijst achter ieder lid van de vergadering nauwkeurig de religie noteerde.125 

Meer in het algemeen behoorden de katholieken in de Nationale Vergadering gemiddeld vaker 

tot het kamp dat verdergaande hervormingen bepleitte en daartoe revolutionaire actie 

gerechtvaardigd achtte. Deze revolutionaire katholieken werden door een meerderheid van de 

vergadering met argusogen gevolgd, omdat een herhaling van de revolutionaire wantoestanden in 

Frankrijk wel het laatste was waarop men zat te wachten. Wanneer door de hele vergadering moest 

worden gestemd voor het voorzitterschap van de vergadering, waren de katholieken weinig populair. 

Dit lijkt echter minder te maken hebben gehad met hun geloofsovertuiging dan met hun 

radicaliteit; gereformeerde leden van de vergadering met een vergelijkbare instelling, zoals Bosch of 

Vonk, werden net zo goed gepasseerd als de katholieke voormannen. 

Wanneer het aankwam op zichtbaarheid in de vergadering, moesten de niet-gereformeerden 

enigszins wennen aan hun nieuwe rol: katholieke parlementariërs kwamen de namen van hun 

geloofsgenoten gemiddeld ruim een derde minder vaak in het Dagverhaal tegen dan de namen van 

hun gereformeerde collega’s.126 Katholieken die zich wel veel roerden waren Adriaan Ploos van 

Amstel, Johan Krieger, Johan Brands en Michaël Witbols.127 De Brabantse patriot Jan van Hooff 

                                                 
124 Geciteerd in: A.N.M. Wijngaards en N.C.H. Wijngaards, ‘Simon Stijl’, in: Simon Stijl, De torenbouw van het vlek 
Brikkekiks in het landschap Batrachia, A.N.M. Wijngaards en N.C.H. Wijngaards ed. (Zutphen [1974]) 8-11, aldaar 
11. Vergelijk ook Jacobus Scheltema, Levensschets van Simon Styl. Gevolgd door twee lijkzangen (Amsterdam 1804) 27. 
125 SAA, FA Bicker, inv. nr. 373, stukken betreffende het stemmen door de representanten en stukken betreffende 
het geloof en beroep der representanten. 
126 De gereformeerden hebben een gemiddelde spreekfrequentie van 1,9; de katholieken blijven steken op 1,2. 
127 Zij hebben een spreekfrequentie van respectievelijk 4,5; 3,6; 3,5 en 3,5. 
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was met afstand de actiefste katholiek in de vergadering.128 Net als zijn geloofsgenoten streed hij 

voor de de scheiding van kerk en staat, maar hij deed dit door zich als geen ander te profileren als 

een volksvertegenwoordiger die los van alle religieuze groeperingen stond: ‘Een representant, wil hij 

[…] zijn plicht betrachten, erkent niets als den mensch; het moet hem onverschillig zijn, of hunne 

medeburgers gedoopt of besneden [zijn] – of zij Allah dan Jehova roepen.’129 

De acht dissenters in de vergadering, onder wie de remonstrant Taco Schonegevel en de 

doopsgezinden Ten Cate, Hulshoff en Modderman, roerden zich in de Nationale Vergadering nog 

minder dan de katholieken.130 Atypisch in dit opzicht was Pieter Vreede, die het grootste deel van 

zijn leven lid was geweest van de doopsgezinde kerk, voordat hij zich in het katholieke Tilburg 

waarschijnlijk uit pragmatische overwegingen bij de gereformeerde gemeente had ingeschreven.131 

In de Nationale Vergadering toonde Vreede zich niet alleen een van de felste voorstanders van de 

scheiding van kerk en staat, maar bemoeide hij zich net als Van Hooff met vrijwel ieder 

onderwerp.132 

  

Onderlinge verbondenheid 

 

De laatste variabele die hier in overweging zal worden genomen is de onderlinge verbondenheid van 

de parlementsleden vóór 1 maart 1796: in hoeverre kenden de leden van de eerste Nationale 

Vergadering elkaar voordat ze zitting namen, en in hoeverre is dit van invloed geweest op de positie 

die zij in de vergadering innamen? Deze variabele hangt sterk samen met het hierboven reeds 

besprokene, en vormt hiervan in zekere zin de som. De leden van de eerste Nationale Vergadering 

kenden elkaar uit hun studietijd, uit het lokale en provinciale openbare bestuur waarvan ze tot 1787 

deel hadden uitgemaakt, uit de revolutionaire patriottenbeweging, uit de ballingengemeenschap, uit 

het al dan niet politiek georiënteerde genootschapsleven en uiteindelijk ook uit de provisionele 

revolutionaire vergaderingen die sinds 1795 waren opgericht; deze aspecten zijn hier reeds aan de 

orde gesteld. Daarnaast was zeker onder de leden uit meer traditionele regentengeslachten sprake 

                                                 
128 Van Hooff heeft een spreekfrequentie van 9,3. 
129 Dagverhaal II, nr. 134 (zitting 27 juli 1796) 849-50. 
130 Zij hebben een spreekfrequentie van respectievelijk 0,3; 0,1; 0,2 en 1,4. Zie over de doopsgezinden in de eerste 
Nationale Vergadering ook Joris Oddens, ‘Menistenstreken in het strijdperk. Het eerste parlement van Nederland 
en de mythe van de Moderate middenpartij’, Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks, 35/36 (2009-10) 337-62. 
131 Tussendoor had Vreede zich in Leiden ingeschreven bij de remonstrantse gemeente van zijn tweede echtgenote. 
Zie over Vreedes confessionele binding: Simon Vuyk, ‘“Wat is dit anders dan met onze eigen hand deze gruwelen 
te plegen?” Remonstrantse en doopsgezinde protesten tegen slavenhandel en slavernij in het laatste decennium van 
de achttiende eeuw’, Doopsgezinde Bijdragen, nieuwe reeks, 32 (2006) 171-206, aldaar 199; C. Weijters, ‘Was de 
“Brabantse” Pieter Vreede doops-gezind?’, Brabants Heem 21 (1969) 25-26, 98-99; W. de Vries, ‘Was de Brabantse 
Pieter Vreede nederduits-gereformeerd (hervormd)?’, Brabants Heem 21 (1969) 66-67. 
132 Vreede heeft een spreekfrequentie van 8,2. 
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van vriendschappelijke betrekkingen en onderlinge verwantschappen die vaak al generaties lang 

bestonden. 

Deze verbanden tonen een netwerk dat alle provinciale en overige tegenstellingen overstijgt. Laat 

ons ter illustratie één tamelijk willekeurig gekozen spoor volgen. De Amsterdammer Rutger Jan 

Schimmelpenninck stond reeds vóór 1795 op voet van correspondentie met de geboren Fries Johan 

Valckenaer, die eveneens vriendschappelijke contacten onderhield met Jacob Hahn, zoals we reeds 

zagen, maar ook met onder meer Jan Smissaert, Willem Lestevenon en Pieter Vreede. Bij de 

omwenteling van 1787 was de Leidenaar Vreede het land uitgevlucht met zijn Amsterdamse zwager 

Hendrik van Castrop en hadden beiden zich zoals gezegd gevestigd in het Vlaamse Lier, waar zij ook 

Johan van Leeuwen troffen.133 De Tielse patriot Van Leeuwen was de neef van de Amsterdammer 

Johan Farret, die in de patriottentijd deel had uitgemaakt van het revolutionaire Amsterdamse 

stadsbestuur, net als zijn stadgenoot Jan Bernd Bicker.134 

Bicker verbleef zoals we ook reeds zagen in Brusselse en Franse ballingschap, waar hij in het 

gezelschap verkeerde van onder meer mede-Amsterdammers Geelvinck en Van Hoorn, maar ook in 

dat van Valckenaer, Jan van Haersolte en Bernard Blok.135 Als balling ontmoette Bicker meerdere 

malen de in Zeeland geboren Rotterdammer Pieter Paulus, die hij nog kende uit de 

patriottenbeweging. 136  Paulus was bevriend met Pieter van de Kasteele, Willem Teding van 

Berkhout en diens buurman Lambert van Eck, die ook Paulus’ zwager was. Van Eck, die verder 

onder meer vriendschappelijke banden onderhield met Jan Jacob Cau, Hugo Gevers en Coert van 

Beyma, had Gerrit Vatebender aangesteld als gouverneur van zijn zoontje.137 Vatebender was in de 

eerste helft van de jaren negentig lid geweest van het Goudse genootschap Goudsbloemen, waarvan 

in die periode ook zijn stadgenoot Jan Couperus deel uitmaakte. Couperus, een Hollandse literator 

met Friese wortels, die in Leiden rechten had gestudeerd met de Zeeuw François Breekpot en met 

Jacob Hahn, was in dezelfde periode tevens verbonden aan Kunst Wordt Door Arbeid Verkregen, 

waarvan ook onder meer Bosch, Van Hamelsveld en Kantelaar actieve leden waren.138 

 Jacob Kantelaar was in 1792 van Amsterdam naar Kampen verhuisd, waar hij in 1794 onderdak 

bood aan Nicolaas van Staphorst toen deze Amsterdam had moeten ontvluchten.139 In Kampen 

verkeerde Kantelaar ook in het gezelschap van Jacob de Mist en van de gevluchte Elburgse 

                                                 
133 Vreede, Mijn levensloop, 100n. 
134 Thomas Poell, The democratic paradox. Dutch revolutionary struggles over democratisation and centralisation (1780-
1813) (z.p. 2007) 57. 
135 Rosendaal, Bataven!, passim. 
136 Van Eck, Journaal, 39 en 41; Bicker, Jan Bernd Bicker, 53. 
137 Baggerman en Dekker, Kind van de toekomst, 26, 250, 265, 278, 401; GAA, FA Van Eck, inv. nr. 51, album 
amicorum Lambert van Eck. 
138 Singeling, Gezellige schrijvers, bijlage II, 266, 272, 282, 289.  
139 KB, handschriften, inv. nr. 133 L 24, album amicorum Jacob Kantelaar. 
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stadssecretaris Herman Vitringa. 140  Deze Vitringa had tijdens zijn studietijd ongetwijfeld 

kennisgemaakt met Tonco Modderman en Augustijn Besier, met wie hij gelijktijdig in Groningen 

rechten studeerde.141 Besier was een telg uit een Deventer regentengeslacht, dat nauwe banden 

onderhield met de families van de eveneens verkozen Gerhard Dumbar en Gerrit Jordens, van wie 

zoals we zagen alleen de laatste in de vergadering zitting nam. Besier, Dumbar en Jordens maakten 

in de vroege jaren tachtig allen deel uit van het intellectuele netwerk rondom de Deventerse 

geleerde Simon de Vries, waartoe ook de jonge Rutger Jan Schimmelpenninck had behoord. 

Veruit de meeste parlementsleden kunnen zonder veel moeite op vergelijkbare wijze met elkaar 

worden verbonden, maar over de ideologische positie die zij in de Nationale Vergadering zouden 

innemen zegt dit weinig. Veel van de vragen waarop de leden van de eerste Nationale Vergadering 

een antwoord moesten formuleren, waren vóór 1795 nauwelijks aan de orde geweest. Toen allen 

gedwongen werden zich over alles een mening te vormen, bleek vrijwel iedere 

volksvertegenwoordiger in het verleden verbintenissen te zijn aangegaan met collega-parlementariërs 

die nu geheel aan elkaar tegenovergestelde meningen waren toegedaan. Het innemen van welk 

standpunt dan ook zou dus door sommigen worden geïnterpreteerd als het bevestigen, en door 

anderen als het verbreken van een vriendschap, verwantschap of politiek bondgenootschap. Dit 

maakte het onmogelijk alle eerder aangegane relaties in stand te houden. 

Daar de parlementsleden de voormalige politieke vrienden van wie zij afstand namen of met wie 

ze zelfs geheel braken niettemin iedere dag in en buiten de vergadering zouden blijven tegenkomen, 

lag het voor de hand dat ieder zich in de eerste plaats vastklampte aan zijn idealen. Wie zichzelf 

ervan wist te overtuigen dat hij geen andere keuze had dan het volgen van zijn eigen geweten, kon al 

zijn collega’s ten minste recht in de ogen blijven kijken, hoe impopulair hij zich met zijn 

standpunten soms ook maakte.  

De meeste hier behandelde factoren blijken minder van invloed te zijn geweest op deze 

meningsvorming dan de ogenblikkelijke omstandigheden en het verloop van het politieke proces in 

die jaren. Leeftijd, beroep, revolutionaire ervaring, genootschappelijkheid en onderlinge 

verbondenheid hebben niet of nauwelijks voorspellende waarde. De factoren die wel van betekenis 

zijn geweest, waren dat in de eerste plaats in de debatten die hiermee direct te maken hadden: de 

religieuze overtuiging van de parlementsleden was van belang in het debat over de scheiding van 

kerk en staat, terwijl de provinciale afkomst van de volksvertegenwoordigers een stempel heeft 

gedrukt op het debat over de eenheidsstaat. 

                                                 
140 Vuyk, Jacob Kantelaar, 87. 
141 Elias en Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers, 33-34, 171-72, 246-47.  
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Zoals we in hoofdstuk vijf nog zullen zien, lijken de tegenstellingen gereformeerd – niet 

gereformeerd en Hollands – niet Hollands ook een rol te hebben gespeeld bij het ontstaan van de 

twee partijen in de Nationale Vergadering, die gedeeltelijk overeenkwamen met de tegengestelde 

kampen in de debatten over het religievraagstuk en het vraagstuk van de staatsinrichting. Het al dan 

niet gevolgd hebben van een juridische opleiding en het al dan niet bekleed hebben van een 

bestuursfunctie in de oude Republiek lijken voorts van enige invloed te zijn geweest bij de 

standpuntbepaling in de kwesties waarover de Republikeinse en de Moderate partij het meest 

fundamenteel van mening kwamen te verschillen: de mate van radicaliteit die in de revolutie 

geoorloofd was en de mate van volksinvloed die in de grondwet moest worden vastgelegd.  

Bepaalde keuzes bleken zo goed als uitgesloten: zo sloot slechts één katholiek zich aan bij de 

Moderate partij en telde de Republikeinse partij geen oud-regenten, noch leden uit Overijssel of 

Groningen. Andersom voelden vrijwel alle katholieke Hollandse homines novi zonder academische 

opleiding zich aangetrokken tot de Republikeinse partij en waren er nauwelijks gereformeerde 

Overijsselse en Amsterdamse oud-regenten met een juridische achtergrond die zich niet aansloten 

bij de Moderaten. Buiten deze specifieke groepen is sprake van een minder duidelijk patroon en 

kwam het veel vaker voor dat volksvertegenwoordigers zich profileerden als aanhangers van een van 

de twee partijen, terwijl collega’s met een in alle opzichten vergelijkbare achtergrond zich in de 

vergadering onafhankelijk opstelden of in een enkel geval zelfs tot de andere partij behoorden. 

 

 

Een begin en een einde 

 

Pieter Paulus had zeker een punt toen hij zijn aanstaande collega’s kenschetste als mannen van 

‘kunde en braafheid’, maar hun competentie had een belangrijke keerzijde.142 Juist omdat even 

kundige als koppige parlementariërs elkaar gedurende zestien maanden op opmerkelijk hoog niveau 

weerwerk zouden blijven bieden, kwam de politieke besluitvaardigheid die de Bataafse Republiek 

volgens velen nodig had in het gedrang. De vraag dringt zich op hoe hierover zou zijn geoordeeld 

door Paulus, wiens ideologisch leiderschap door de overige parlementsleden alom werd erkend.143 

Vormden de parlementaire debatten in de eerste Nationale Vergadering voor hem de perfecte 

belichaming van de ‘woelige toneelen’ waarnaar hij in stadhouderlijke tijden had verlangd, of had 

hij er zich toch iets anders van voorgesteld? De vraag stellen is hem in dit geval onbeantwoord laten. 

De man die er aan de vooravond van het eerste parlement van Nederland als geen ander toe in staat 

                                                 
142 Paulus, ‘Wat een kiezer’, 163-64. 
143 Zie over Paulus’ leiderschap ook Schama, Patriots and liberators, 250; De Gou, ‘Pieter Paulus’, 163-64. 
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mocht worden geacht een groep bevlogen individualisten om te smeden tot met één mond 

sprekende vertolkers van de algemene wil, zou er weldra niet meer zijn om dit te bewerkstelligen. 

 

Pieter Paulus was er nog wel bij tijdens de eerste zitting van het eerste parlement van Nederland, 

waar hij de eerste was die sprak. Even daarvoor had een delegatie van leden van de Staten-Generaal 

de namen van alle in Den Haag aanwezige verkozenen afgeroepen in de volgorde waarin zij zich 

eerder aan de Commissie voor Geloofsbrieven hadden gepresenteerd. Zij waren één voor één 

binnengeleid, waarna ze een nummer hadden getrokken dat correspondeerde met een zitplaats. 

Allen hadden ze vervolgens de door het Reglement voorgeschreven verklaring afgelegd. Toen de 

leden hun plaatsen hadden ingenomen, had het Gelderse Statenlid Gerrit van Zuylen van Nievelt 

namens de Staten-Generaal een zwanenzang uitgesproken.144 Hierop volgde de eerste collectieve 

daad van de verkozen burgers: met slechts één tegenstem verkozen ze Paulus tot hun voorzitter. Op 

een informele bijeenkomst was hiertoe een dag eerder reeds besloten.145 

Nadat hem een driekleurige sjerp was omgehangen, nam Paulus plaats in de voorzitterszetel die 

was neergezet op een verhoging aan de lange raamkant van de zaal.146 Wanneer hij vanuit deze zetel 

de zaal inkeek, had de kersverse voorzitter uitzicht op een u-vorm van vier achter elkaar geplaatste 

en in hoogte oplopende rijen banken. In de onderste drie rijen zaten nu 89 parlementsleden.147 De 

overige 36 verkozenen zouden in de eerstvolgende dagen en zelfs weken hun opwachting maken.148 

Tegen het eind van de maand zouden ook de gewone parlementsleden kunnen beschikken over een 

‘distinctief teken’ waarmee ze zich als volksvertegenwoordigers konden onderscheiden: het ging om 

                                                 
144 Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 3-5; NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen Commissie 
voor Geloofsbrieven van 23 februari 1796 (Plan aangaande de plechtigheden bij de opening van de Nationale 
Vergadering). 
145 Paulus kreeg 88 van de negentig stemmen. Eén van de twee stemmen die niet op hem werden uitgebracht was 
van hemzelf: Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 5; Teding van Berkhout, Dagboek, 26; Colenbrander ed., 
Gedenkstukken, II, brief Noël aan Delacroix, 2 maart 1796, 44-45. 
146 Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 5; Rogge, Tafereel, 623. 
147 Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 4. 
148 De opening van de vergadering werd in ieder geval niet bijgewoond door parlementsleden uit Zeeland en 
Friesland, waar de verkiezingen – wegens het aanhoudende verzet tegen de Nationale Vergadering in deze 
provincies – later hadden plaatsgevonden dan in de andere gewesten; zij arriveerden pas vanaf 24 maart 
respectievelijk 6 april. Voor de parlementsleden die in de constitutiecommissie zitting namen en voor de 
verkozenen die weigerden zitting te nemen moesten plaatsvervangers worden opgeroepen. Tegen de tijd dat de 
laatste plaatsvervanger in de vergadering was verschenen, was het 29 juli. Op dat moment ontbraken in de 
vergadering nog altijd drie leden. Een van hen was het parlementslid uit het district Tilburg, waar tijdens de 
verkiezingen ernstige onregelmatigheden waren geconstateerd, waarop was besloten dat de verkiezingen moesten 
worden overgedaan. De Tilburgse verkozene Johan Verheyen arriveerde daarom pas in oktober in Den Haag. De 
laatste twee ontbrekende leden waren de Friezen Johan Huber en Eduard van Beyma, wier toetreding lang door de 
vergadering werd tegengehouden (zie pagina 226-27). Zij traden uiteindelijk toe op 12 respectievelijk 23 december.  
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een zwarte sjerp met daarop in gouden geborduurde letters het woord ‘representant’ en een rood-

wit-blauwe strik met gouden franjes.149 

De bovenste rij was bestemd voor de plaatsvervangers, die de zittingen hier desgewenst konden 

bijwonen wanneer zij zelf niet in actie hoefden te komen.150 Paulus had zelf de beschikking over een 

ruim bureau, en links en rechts van hem op de verhoging verrezen kleinere schrijftafels.151 Aan 

weerszijden van hem stonden twee stoelen, nu nog onbezet; later die dag zouden deze op Paulus’ 

verzoek worden ingenomen door zijn collega’s Van de Kasteele, De Sitter, Van Marle en 

Valckenaer. Zij zouden voorlopig dienst doen als secretarissen.152 Rechts van de rechter schrijftafel 

stond een katheder, waarachter de leden zouden plaatsnemen wanneer ze de vergadering voor 

langere tijd wilden toespreken.153  

Speciaal voor de buitenlandse gezanten waren twee loges ingericht, die zich recht tegenover 

Paulus bevonden. In deze loges, die samen plaats boden aan acht mannen en acht vrouwen, 

woonden de Franse, Deense, Portugese en Amerikaanse gezanten en hun gevolg de eerste zitting bij. 

Aan dezelfde kant bood nog een loge plaats aan speciale gasten, zoals leden van de uitvoerende 

macht en van de municipaliteit van Den Haag.154 Aan de twee korte zijdes van de zaal waren 

publieke tribunes ingericht, die openbaar toegankelijk waren voor zowel burgers als burgeressen. Op 

deze eerste dag waren de tribunes afgeladen. Een klein, afgesloten deel van de tribune links van 

Paulus was ingericht voor journalisten. Op de onderste van de drie rijen hadden daar de schrijvers 

van het Dagverhaal hun vaste plek.155 

Uit hun eerste verslaglegging weten we dat Pieter Paulus in de namiddag van dinsdag 1 maart 

1796 de in vergadering bijeengekomen burgers uitriep tot representatief lichaam van het volk van 

Nederland. De Nationale Vergadering was hiermee formeel opgericht. Zowel in de vergaderzaal als 

op het Binnenhof, waar zich een menigte van duizenden had verzameld, werd deze verklaring met 

groot gejuich verwelkomd.156 Nadat de rust was wedergekeerd ving Paulus de zitting aan met een 

openingstoespraak.  

                                                 
149 Dagverhaal I, nr. 14 (zitting 18 maart 1796) 106. 
150 Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 4; Dagverhaal III, nr. 244 (zitting 10 november 1796) 596; vergelijk ook 
‘Reglement van orde voor de Nationale Vergadering’, afgedrukt in: Dagverhaal I, nr. 20 (zitting 25 maart 1796) 155-
58, aldaar 155-56, artikel 11. 
151 Theobald Wolfe Tone, Writings 1763-98, T.W. Moody, R.B. McDowell en C.J. Woods ed. (3 delen, Oxford etc. 
1998-2007) III, 67. Zie ook afbeelding 2. 
152 Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 8. 
153 ‘Reglement van orde’, 156, artikel 21. 
154 Dagverhaal I, nr. 3 (zitting 3 maart 1796) 17. 
155 Tone, Writings, III, 67-68. Zie ook afbeelding 2. 
156 Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 5. 
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Afbeelding 2: Nauwkeurige afbeelding van de Nationale Vergadering in Den Haag, 

gravure van George Kockers, Middelburg 1797 
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Hij benadrukte hierin dat alle gewesten uiteindelijk hadden ingestemd met de oprichting van de 

Nationale Vergadering, en concludeerde hieruit – tot ontevredenheid van de federalisten157 – dat 

allen nu inzagen hoeveel schade was geleden door de trage besluitvorming die inherent was geweest 

aan de bondgenootschappelijke structuur van de Republiek.158 

Zeker in tijden van oorlog, benadrukte Paulus, moest het land beschikken over een opperbestuur 

dat besluitvaardig kon handelen. Het was daarom van het grootste belang dat juist nu, terwijl het 

land verwikkeld was in een verwoestende oorlog met Engeland, de Nationale Vergadering het 

voortouw kon nemen in het streven spoedig een gunstige vrede te sluiten. Nog belangrijker was dat 

de Nationale Vergadering de Bataafse bevolking haar eerste grondwet zou geven. Aan het eind van 

zijn toespraak deed Paulus een beroep op Gods steun, en stelde hij daar namens alle leden van de 

vergadering tegenover dat ze nog eerder op hun posten zouden sterven dan dat ze zouden ophouden 

zich in te zetten voor het behoud van het vaderland.159 

Deze laatste woorden werden met respect en instemming ontvangen.160 Later zouden ze nog vaak 

in herinnering worden gebracht wanneer leden van de vergadering elkaar verweten de ware 

belangen van het vaderland uit het oog te zijn verloren. 161  Pieter Paulus zelf bleef dergelijke 

verwijten bespaard. In zijn openingstoespraak had hij er al op gewezen dat de inspanningen van 

ruim een jaar revolutie hem lichamelijk hadden verzwakt. 162 Waar andere leden van de eerste 

Nationale Vergadering hun tijdelijke voorzitterschap later eveneens zouden inluiden met de 

boodschap dat hun schouders eigenlijk te zwak waren om deze zware last te kunnen dragen, lijkt het 

juist uit de mond van de volksvertegenwoordiger die werd geacht in dit opzicht de sterkste 

schouders te hebben meer te zijn geweest dan valse bescheidenheid. Drie dagen na de 

openingszitting moest Pieter Paulus wegens ziekte verstek laten gaan. Weer twee weken later 

bereikte de vergadering het trieste bericht dat hij was overleden. De doodsoorzaak was een 

longontsteking die hij volgens tijdgenoten had opgelopen toen hij na afloop van de eerste zitting 

onder grote publieke belangstelling door de voltallige vergadering naar zijn woning was begeleid.163 

De dood van Paulus had de Nationale Vergadering beroofd van een van haar belangrijkste 

ideologen, maar niet van zijn ideeën. Geen enkel politiek geschrift werd tijdens de zittingen van de 

                                                 
157 Teding van Berkhout, Dagboek, 28-29. 
158 Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 5-6. 
159 Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 6-8. 
160 Vergelijk Dagverhaal II, nr. 79 (zitting 30 mei 1796) 10. 
161 Dagverhaal I, nr. 51 (zitting 2 mei 1796) 405; nr. 17 (zitting 23 maart 1796) 133; Dagverhaal II, nr. 79 (zitting 30 
mei 1796) 10; Dagverhaal III, nr. 254 (zitting 18 november 1796) 683; nr. 259 (zitting 19 november 1796) 720; 
Dagverhaal IV (zitting 2 december 1797) 197; Dagverhaal VIII, nr. 810 (zitting 15 januari 1798) 352; nr. 811 (zitting 
15 januari 1798) 363-64. 
162 Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 8. 
163 Zie over de dood van Pieter Paulus: Baggerman en Dekker, Kind van de toekomst, 403-8; Oddens, ‘Death of a 
chairman’, te verschijnen. 
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vergadering vaker aangehaald dan zijn Verhandeling over de vrage: in welken zin kunnen de menschen 

gezegd worden gelyk te zyn? 164  Paulus beschikte in de vergadering over welbespraakte politieke 

geestverwanten, bij wie zijn intellectuele nalatenschap in goede handen was. Met de dood van 

Paulus had de vergadering echter ook een bindend politicus verloren, die in dit opzicht niet in staat 

bleek over zijn graf heen te regeren. 

Op 21 april 1796 verzocht het parlementslid Hendrik van Hoorn de vergadering toe te mogen 

spreken over de verkiezing van een vervangend lid van het uitvoerende Comité tot de Zaken van de 

Marine, dat in 1795 op initiatief van Paulus tot stand was gekomen. Van Hoorn beriep zich in zijn 

toespraak 

 

‘op de nagedagtenis van den groten man Pieter Paulus, wiens verdiensten wij hebben bewondert, 

en nog eeren. Hij die zo kundig was, had ook de bevoegtheid, om over kunde van anderen te 

kunnen oordelen. […] Hij heeft ons nagelaten een getuigenis van den burger Bisdom, een 

getuignis zo eenvoudig, zo duidelijk, zo onopgeciert dat het naar mijn inzien honende voor zijne 

nagedagtenis zoude weezen, wanneer wij daar geen prijs opstelde of in aanmerking namen.’165  

 

De ‘burger Bisdom’ was Dirk Rudolf Wijckerheld Bisdom. In de jaren tachtig had Paulus deze 

regent opgevolgd als advocaat-fiscaal van de admiraliteit van de Maze, en hij had zich bij leven 

meerdere malen positief uitgelaten over de staat waarin hij de zaken toen had aangetroffen. Van 

Hoorn legde dit nu uit als een aanbeveling voor Bisdom. Het probleem was dat dezelfde Bisdom 

tijdens de restauratie het ambt van raadsheer had bekleed, en dat zijn reputatie in de huidige 

politieke constellatie daardoor besmet was.166 Pikanter was nog dat Bisdom had behoord tot het 

selecte gezelschap van negen leden dat was verkozen in de Nationale Vergadering, maar na 

herhaalde verzoeken was blijven weigeren om zitting te nemen. Volgens een behoorlijk deel van 

de vergadering kwamen zij om die reden niet meer in aanmerking voor wat voor 

overheidsfunctie dan ook.167 Het feit dat Bisdom nu desondanks was voorgedragen als lid van de 

uitvoerende macht van de Bataafse Republiek gaf aanleiding tot een van de bitterste 

meningsverschillen uit de beginmaanden van de Nationale Vergadering.168 

                                                 
164 Zie bijvoorbeeld Dagverhaal I, nr. 40 (zitting 20 april 1796) 319; nr. 48 (zitting 4 april 1796) 382; Dagverhaal V, 
nr. 453 (zitting 23 maart 1797) 412; nr. 493 (zitting 22 april 1797) 730 en 732; Dagverhaal VI, nr. 548 (zitting 22 
mei 1797) 14.  
165 Dagverhaal I, nr. 41 (zitting 21 april 1796) 325; nr. 44 (zitting 21 april 1796) 351. 
166 P.C. Molhuysen e.a. ed., Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (10 delen, Leiden 1911-37) IV, 152-53. 
167 Dagverhaal I, nr. 33 (zitting 12 april 1796) 257. Zie ook NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 447, notulen van 
8 februari 1796. 
168 Eerder was er al discussie geweest over de vraag of Wijckerheld Bisdom mocht worden benoemd tot ontvanger 
van convooien en licenten in Den Bosch: Dagverhaal I, nr. 8 (zitting 11 maart 1796) 60-61; nr. 25 (zitting 2 april 
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Nauwelijks meer dan een maand nadat de vergadering haar onbetwiste leider op tragische 

wijze was kwijtgeraakt, schroomde Van Hoorn niet de dood van Paulus in te zetten als onderdeel 

van zijn retorische strategie om Bisdom benoemd te krijgen. Zijn woorden geven in een 

notendop weer hoe ver de leden van de eerste Nationale Vergadering bereid bleken te gaan om 

hun particuliere opinies en idealen tot uiting te zien komen in algemeen geldende besluiten. Het 

eerste parlement van Nederland was snel verworden tot een strijdperk waarin woorden de 

wapens waren, en geen strijdmiddel werd geschuwd. 

                                                                                                                                                         
1796) 195-96; nr. 29 (zitting 7 april 1796) 228-29; nr. 41 (zitting 21 april 1796) 325; nr. 44 (zitting 21 april 1796) 
351; nr. 56 (zitting 9 mei 1796) 448; nr. 57 (zitting 9 mei 1796) 449.  


