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HOOFDSTUK IV 

Werking 

 

 

 

Toen op vrijdag laatstleden de presidiale hamerslag […] het laatste decreet concludeerde, vloog 

de hamer van den steel. Gelukkig dat er niemand voor het bureau stond, dat anderszins nogal 

de gewoonte is onder de leden!  

– De politieke blixem1 

 

 

a een lange termijn van twintig dagen legde Pieter Leonard van de Kasteele zijn 

voorzitterschap van de Nationale Vergadering op 2 april 1796 neer.2 Van de Kasteele 

had eerst Pieter Paulus ad interim vervangen, en na het verstrijken van Paulus’ 

voorzitterschap was hij unaniem herkozen voor een reguliere termijn van twee weken. Nu was de 

gerespecteerde Haarlemmer niet meer herkiesbaar, en had de vergadering de Groninger Albert de 

Sitter gekozen om hem op te volgen. Van de Kasteele legde zijn presidium neer met een korte 

toespraak, waarin hij refereerde aan het enorme verlies dat het landsbestuur had geleden met het 

overlijden van Paulus, in wie hij zelf een dierbare vriend had verloren. Tegelijkertijd wilde hij ook 

vooruitkijken. In dat verband toonde hij zich verheugd dat onder zijn voorzitterschap een aantal 

belangrijke stappen waren gezet, waardoor de werkzaamheden van de vergadering voortaan ‘eenen 

meer geregelden gang’ zouden kunnen nemen. Hij sprak de hoop uit dat dit de beraadslagingen 

over belangrijke onderwerpen zou vergemakkelijken. 

De stappen waarop Van de Kasteele doelde waren het benoemen van vaste parlementaire 

commissies en secretarissen en het opstellen van hun instructies, maar vooral ook het aannemen 

van het ‘vereischte reglement’.3 De Nationale Vergadering was weliswaar geconstitueerd op grond 

van het Reglement dat op 30 december 1795 door de Staten-Generaal was goedgekeurd, maar in dit 

document was weinig vastgelegd over de interne organisatie van het parlement. De opstellers van 

het Reglement hadden bepaald dat de parlementsleden zichzelf een reglement van orde moesten 

                                                 
1 De politieke blixem, nr. 1 (1797) 8.  
2 Zie over Van de Kasteele: L. de Gou, ‘Pieter Leonard van de Kasteele (1748-1810)’, in: idem, Biografische bijdragen, 
29-43. 
3 Dagverhaal I, nr. 24 (zitting 1 april 1796) 187-88; nr. 25 (zitting 2 april 1796) 197; nr. 46 (zitting 2 april 1796) 
368. 

N 
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geven, waartoe voorzitter Paulus op de eerste zittingsdag direct een commissie had benoemd.4 De 

commissie telde aanvankelijk acht leden, om twee dagen later te worden aangevuld tot twaalf. Jan 

Bernd Bicker, net als Van de Kasteele een oude vriend van Paulus, werd voorzitter van de 

commissie, die voor twee derde uit Hollanders bestond en verder uit Groningen, Overijssel, 

Gelderland en Brabant elk één parlementslid telde.5 Op 11 maart presenteerde deze commissie een 

conceptreglement, dat na een plenaire revisie op Goede Vrijdag 25 maart door de vergadering werd 

aangenomen, om op de dinsdag na Pasen in te gaan.6 

Waar het Reglement van 30 december 1795 de taken en bevoegdheden van de Nationale 

Vergadering had bepaald, was het Reglement van orde bedoeld om haar werkwijze vast te leggen. In de 

parlementaire arbeid van alledag zou blijken dat de interne organisatie met de vaststelling van dit 

beknopte document in veel opzichten nog niet op een bevredigende manier was geregeld. De 

tweede Nationale Vergadering en de Constituerende Vergadering zouden daarom later nieuwe 

reglementen van orde aannemen. 7  Een systematische bestudering van het Dagverhaal maakt 

duidelijk dat deze vernieuwde ordereglementen de weerslag vormen van een leerproces dat zich in 

de praktijk van de eerste Nationale Vergadering had voltrokken. 

Het uitgangspunt voor dit hoofdstuk over de werking van het parlement vormt daarom die 

praktijk, zoals deze was geconstitueerd door het Reglement en het Reglement van orde, maar ook zoals 

deze in 1796 en 1797 vorm kreeg op onderdelen waarin door deze documenten niet (toereikend) 

was voorzien. Bijzondere aandacht gaat daarbij steeds uit naar de vraag in welke mate en op welke 

manier de leden van de Nationale Vergadering zich baseerden op bestaande structuren en tradities. 

In de volgende paragraaf zal deze vraag nader worden ingeleid. 

                                                 
4 ‘Reglement’, bijlage B, 25, artikel 74; Dagverhaal I (zitting 1 maart 1796) 10. 
5 De commissie bestond uit Bicker, Hahn, Bosveld, De Kempenaer, Nuhout van der Veen, Van de Kasteele, Blok, 
Verster (Holland), Hoffman (Groningen), Queysen (Overijssel), Van Leeuwen (Gelderland) en Van Gulick 
(Brabant): Dagverhaal I, nr. 2 (zittingen 1 en 3 maart 1796) 10 en 16. 
6 Dagverhaal I, nr. 8 (zitting 11 maart 1796) 61; nr. 9 (zitting 11 maart 1796) 65-67; nr. 19 (zitting 25 maart 1796) 
146; nr. 20 (zitting 25 maart 1796) 155-58. 
7 Decreeten der Nationale Vergadering, representeerende het volk van Nederland (23 delen, Den Haag 1796-98) XX, 11 
oktober 1797, bijlage; Dagverhaal XIII, nr. 846 (zitting 20 februari 1798) 645-48; nr. 847 (zitting 20 februari 1798) 
649-50.  
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De Nationale Vergadering en haar voorgangers 

 

 

De Provisionele Representanten van het Volk 

 

Ook in de negentien zittingsdagen die tot de invoering van het Reglement van orde verstreken 

moesten de zittingen van de Nationale Vergadering verlopen volgens een bepaalde regelmaat. Het 

was voorzitter Paulus die met de stilzwijgende instemming van de vergadering deze voorlopige orde 

vaststelde. Hij had vanaf eind januari 1795 hetzelfde gedaan in de vergadering van Provisionele 

Representanten van het Volk van Holland, waar hij op aandringen van zijn collega’s de eerste drie 

termijnen van twee weken als voorzitter was aangebleven, zodat hij ruimschoots de gelegenheid had 

gekregen om die vergadering naar eigen inzicht in te richten.8 

Dat Paulus daar uitstekend in geslaagd was, klonk door in het rapport van een commissie die 

half mei 1795 opdracht had gekregen een ordereglement voor de Hollandse Vergadering te 

ontwerpen. 9 Volgens het op 29 juli 1795 verschenen rapport waren de commissieleden ervan 

overtuigd geweest ‘dat verre de meeste articulen, welke ingredienten van zulk een Reglement zouden 

behoren te zijn, reeds dadelijk bij deeze vergadering in trein gebragt zijn, en stiptelijk geöbserveerd 

worden’.10 De commissie, die er op dat moment nog vanuit ging dat er binnen enkele maanden een 

Nationale Vergadering zou komen en dat dit zou betekenen, zoals de Hollanders wilden, dat alle 

provinciale vergaderingen (inclusief hun eigen) zouden worden opgeheven, gaf te kennen ernstige 

bedenkingen te hebben gehad bij de opdracht die haar was gevraagd uit te voeren. 

De Provisionele Representanten van het Volk van Holland zouden volgens de commissie een 

verkeerd signaal afgeven door nu een reglement van orde aan te nemen, omdat het dan zou zijn ‘als 

of men zich een bestendige duurzaamheid wilde toeschrijven’, terwijl het tegenovergestelde het geval 

was. Het was vrijwel zeker commissievoorzitter Pieter van de Kasteele die verklaarde dat de 

gecommitteerden het onder deze omstandigheden ‘ten eenenmaal ongeraaden’ hadden geacht een 

reglement van orde voor te dragen en dat zij daarom niet aan hun opdracht hadden voldaan. De 

Hollandse Vergadering nam met deze verklaring genoegen.11 

                                                 
8 Dagbladen van het verhandelde ter vergadering van de provisioneele repræsentanten van het volk van Holland […] (4 delen, 
Den Haag 1795-96) I, 31 januari 1795, 1; 9 februari 1795, 7; 23 februari 1795, 13. 
9 NA, Archief Provisionele Representanten, 1795-1796, inv. nr. 18, decreten, 350-51. 
10 NA, Archief Provisionele Representanten, 1795-1796, inv. nr. 23, decreten, 636-43, aldaar 637. 
11 NA, Archief Provisionele Representanten, inv. nr. 23, 636-37 en 643. 
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Omdat zij desondanks niet de indruk had willen wekken haar plicht te hebben verzaakt, had de 

commissie wel een lijst opgesteld met Algemeene poincten van consideratiën die haars inziens in een 

toekomstig reglement van orde zouden kunnen worden opgenomen.12 Daar we voor de Provisionele 

Representanten van het Volk van Holland niet kunnen beschikken over handelingen die 

vergelijkbaar zijn met het Dagverhaal van de Nationale Vergadering – van de zittingen van de 

Hollandse Vergadering bestaan wel Dagbladen, maar deze hebben veeleer het karakter van de veel 

beknoptere resolutieboeken die verschenen ten tijde van de oude Republiek 13 – vormen deze 

Algemeene poincten een belangrijke bron van kennis over de werking van deze vergadering. 

Problematisch is daarbij wel dat, hoewel we mogen aannemen dat de commissie zich grotendeels 

had toegelegd op het schriftelijk vastleggen van de op dat moment geldende praktijk zoals die door 

Paulus was geïntroduceerd, het niet valt uit te sluiten dat zij ook elementen in overweging gaf die op 

dat moment (nog) niet tot de orde van de vergadering behoorden. 

In ieder geval blijkt bij beschouwing van de Algemeene poincten, waarop ik hier om herhaling te 

voorkomen verder niet zal ingaan, dat een deel van de parlementaire gebruiken en terminologie die 

in dit hoofdstuk in verband zullen worden gebracht met de Nationale Vergadering feitelijk reeds in 

1795 zijn ontwikkeld door de Hollandse Vergadering. De orde van het eerste Nederlandse 

parlement werd op 1 maart 1796 niet uit het niets gecreëerd, maar was gebaseerd op een reeks 

procedurele handelingen die in de loop van de voorgaande maanden min of meer waren ingesleten 

in de provisionele gewestelijke vergaderingen, als ze niet reeds hadden bestaan in de vergaderingen 

van de oude Republiek. Het concept-reglement van orde van de Commissie Bicker was 

hoofdzakelijk een codificatie van de voorlopig ingevoerde praktijk die onder aanvoering van Paulus 

en Van de Kasteele aan de Hollandse Vergadering was ontleend, mogelijk aangevuld met enkele 

elementen uit de vergaderpraktijken van de overige gewesten, die waarschijnlijk sterk op de 

Hollandse leken.14 

Het feit dat kon worden teruggegrepen op parlementaire procedures die reeds in de gewestelijke 

vergaderingen vorm hadden gekregen, betekent zeker niet dat de interne organisatie van de 

Nationale Vergadering vanaf dag één vastlag en daarna niet meer aan veranderingen onderhevig 

was. De Nationale Vergadering bestond voor bijna twee derde uit leden die geen deel hadden 

uitgemaakt van een van de gewestelijke vergaderingen en die soms heel andere ideeën hadden over 

hoe een parlement diende te functioneren. De Nationale Vergadering verschilde daarbij wezenlijk 

                                                 
12  NA, Archief Provisionele Representanten, inv. nr. 23, 638-43: ‘Algemeene poincten van consideratiën, tot een 
Reglement van order voor de Vergadering’. 
13 Zie noot 8 hierboven. 
14 De commissieleden Willem Queysen en Bernard Hoffman hadden eerder in respectievelijk de Overijsselse en de 
Groningse provinciale vergaderingen zitting gehad. 
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van haar provinciale voorgangers: zij had andere taken en bevoegdheden; zij telde meer leden in 

absolute zin en vermoedelijk ook relatief meer sterke persoonlijkheden die niet slechts als stemvee 

aan de zittingen deelnamen; zij trok direct veel meer de aandacht dan de gewestelijke vergaderingen, 

en al haar acties waren in detail terug te lezen in het Dagverhaal. Al deze factoren brachten een 

nieuwe situatie tot stand, die tot gevolg had dat regels en conventies die in de Hollandse 

Vergadering kennelijk goed hadden gefunctioneerd, in de Nationale Vergadering opnieuw ter 

discussie konden worden gesteld. De parlementsleden handelden daarbij lang niet altijd in 

overeenstemming met het Reglement van orde, dat eerder werd beschouwd als een richtlijn dan als 

een in beton gegoten wet.15 

  

De Staten-Generaal 

 

Op de eerste zittingsdag benoemde voorzitter Paulus een commissie van zes parlementsleden die in 

de vergaderzaal van de Staten-Generaal moest gaan kijken of die vergadering zichzelf echt had 

opgeheven; bij terugkomst berichtte deze commissie ‘dat zij de vergadering dier Staaten reeds 

daadlijk gescheiden had gevonden’.16 Hiermee was een einde gekomen aan een alleszins uniek 

instituut dat ruim twee eeuwen onafgebroken had bestaan.17 In de praktijk was de breuk echter niet 

in alle opzichten even scherp. Dezelfde commissie die het verscheiden van de Staten-Generaal aan 

haar opvolger had medegedeeld – onder leiding van Johan Arend de Vos van Steenwijk – werd nog 

tijdens de eerste zitting door Paulus opgedragen antwoord te geven op de vragen hoe het ambtelijke 

personeel van de vergadering zou moeten worden georganiseerd, en in hoeverre zij de ambtenaren 

van de nu voormalige Staten-Generaal kon overnemen.18 

Een dag later stelde de Commissie De Vos van Steenwijk direct voor de agent van de Staten-

Generaal in zijn functie te handhaven. De agent onderhield onder het vorige bewind de contacten 

met de in Den Haag aanwezige buitenlandse diplomaten, en moest er nu voor zorgen dat deze 

contacten onder het nieuwe bestuur geconsolideerd werden. 19  Hieronymus Slicher was in de 

patriottentijd ook al agent geweest, maar in 1788 was hij wegens patriotse sympathieën uit zijn ambt 

                                                 
15 Vergelijk Denis-Farge, Procédure des délibérations, passim. 
16 Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 8. 
17 De Staten-Generaal werden permanent in 1593. Zie H. Smitskamp, ‘Van lotwissel en menigerlei geval (1555-
1593)’, in: Fockema Andreae en Hardenberg ed., 500 jaren Staten-Generaal, 28-63, aldaar 63. 
18 De commissie bestond verder uit Van Hooff, Van Marle, Schimmelpenninck, Valckenaer en Wildrik: Dagverhaal 
I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 8. 
19 Dagverhaal I, nr. 2 (zitting 2 maart 1796) 14. Zie ook L. De Gou, Ontwerp, I, ix-xlix, aldaar xii; W.R. Hugenholtz 
en H. Boels, ‘De griffie van de Staten-Generaal en van de Nationale Vergadering, 1780-1798’, TvG 90 (1977) 391-
422, aldaar 411. 
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ontzet. Na de Bataafse omwenteling was Slicher opnieuw aangesteld. Zijn handhaving als agent 

stuitte niet op noemenswaardig verzet.20 

De vergadering stemde eveneens in met het advies van de commissie om de voormalige griffie 

van de Staten-Generaal vooralsnog te continueren en onder toezicht te stellen van de vier 

provisionele representant-secretarissen. Op 31 maart werden in hun plaats twee ambtenaren 

aangesteld: Daniël van Laer was in 1795 al als commies van de Staten-Generaal aangesteld, en 

Cornelis Bijleveld was eerder raadsheer bij het Hof van Holland. 21  Tot de zware 

verantwoordelijkheden van de secretarissen behoorden, naast het toezicht op de griffie, het 

voorlezen van de ingebrachte stukken en het optekenen van de besluiten. Tevens moesten zij ervoor 

zorgen dat de besluiten en zonodig andere stukken door de Staatsdrukkerij werden gedrukt en dat 

eventueel uit besluiten voortvloeiende missiven gereed werden gemaakt voor verzending. Daarbij 

dienden zij de notulen die ze tijdens de zittingen maakten aan het begin van de volgende zitting ter 

goedkeuring aan de vergadering voor te leggen.22 

Op 10 maart kwam de Commissie De Vos van Steenwijk met haar plan. Zij stelde voor de griffie 

voortaan Nationale Kanselarij te noemen – in de praktijk zouden de benamingen kanselarij en 

griffie door elkaar gebruikt blijven worden23 – maar verder werd haar plan gekenmerkt door een 

grote mate van continuïteit met de Staten-Generaal, zowel wat betreft functies als qua personeel. 

Het feit dat sommige ambtenaren van de Staten-Generaal bekendstonden als overtuigde orangisten 

weerhield de commissie er niet van ze toch warm aan te bevelen bij de overige leden van de 

vergadering. 

De functie van griffier kwam te vervallen door de aanstelling van de secretarissen, die aan het 

hoofd van de griffie werden gesteld. De hoogste functionaris die bleef bestaan was daarmee de 

commies, die in de dagelijkse praktijk van de Staten-Generaal het toezicht op de griffie veelal voor 

zijn rekening had genomen, omdat de griffier zich in de loop der jaren meer met politieke dan met 

ambtelijke zaken was gaan bezighouden.24 De commissie adviseerde de oranjegezinde voormalige 

eerste expediërende klerk Philip Tinne te promoveren tot commies, omdat hij bijna vijftig jaar 

ervaring had in de griffie en zich ‘zeer verdienstelijk’ gemaakt had.25 

                                                 
20 Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 401 en 409. 
21 Ibidem, 408 en 411; Dagverhaal I, nr. 23 (zitting 31 maart 1797) 180-81. 
22 ‘Instructie voor de secretarissen der Nationaale Vergadering’, in: Dagverhaal I, nr. 20 (zitting 23 maart 1796) 153-
54. 
23 Zie hiervoor bijvoorbeeld de ‘bladwijzer op de decreeten’, de alfabetische index bij de Decreeten. 
24 Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 411. Zie over de ambten van griffier en commies ten tijde van de Staten-Generaal 
ook Th. Van Riemsdijk, De griffie van Hare Hoog Mogenden. Bijdrage tot de kennis van het archief van de Staten-Generaal 
der Vereenigde Nederlanden (Den Haag 1885) 18-32. 
25 Dagverhaal I, nr. 7 (zitting 10 maart 1796) 54. 
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Andere voormalige griffieleden van de Staten-Generaal werden met vergelijkbare kwalificaties 

aanbevolen: zo had de voor de functie van tweede expediërende commies voorgedragen Johan 

Tinne (de broer van Philip) volgens de Commissie De Vos van Steenwijk ‘mede gedurende eene 

lange reeks van jaaren groote blijken van zijnen ijver en kunde gegeven’. De beoogde chartermeester 

en kamerbewaarder van de Commissie voor Buitenlandse Zaken Hendrik Nieuwenhuisen 

kenschetste de commissie als ‘een man, die zich door lange blijken van zêle, zorge, voorbeeldige 

accuratesie en promptitude’ had onderscheiden. 26  De voordracht van ‘lieden van bekende 

anticonstitutioneele gevoelens’, zoals Theo Aaninck het verwoordde, viel bij een groot deel van de 

parlementsleden niet in goede aarde, en ook de hoge kosten die de 55 voorgestelde ambtenaren met 

zich mee zouden brengen stuitten op verzet. De vergadering besloot daarom dat de commissie 

aangevuld met een zestal nieuwe leden een nieuwe poging moest wagen.27 

Het vergde verschillende nadere commissierapporten voordat de vergadering in de zitting van 9 

augustus bepaalde dat de kanselarij buiten de twee secretarissen, de agent en de commies nog 38 

ambtenaren zou tellen; dit was nog altijd twee keer zoveel als de Staten-Generaal er na de laatste 

hervorming in 1792 hadden gehad.28 De verantwoordelijkheid voor de voordracht van kandidaten 

was inmiddels overgeheveld naar de in de tussentijd benoemde Commissie voor de Ambten. Begin 

1797 nomineerde deze commissie voor elke post een drietal kandidaten, waaruit de vergadering een 

keuze kon maken. De helft van de ambtenaren die uiteindelijk in de kanselarij werden verkozen, 

hadden ook deel uitgemaakt van de griffie van de Staten-Generaal.29 Naast de ambtenaren die 

behoorden tot de kanselarij van de Nationale Vergadering werden in de loop van 1796 en 1797 ook 

nog enkele ambtenaren aangesteld bij de uitvoerende comités en de vaste commissies. Ook van hen 

hadden verschillenden een verleden als medewerker van de griffie.30 

Met zoveel personele continuïteit in het ambtelijke personeel viel het niet te verwachten dat de 

in voorgaande eeuwen zorgvuldig opgebouwde gebruiken en gewoonten van de Staten-Generaal met 

de introductie van de gekozen volksvertegenwoordiging plotseling geheel tot het verleden 

                                                 
26 Dagverhaal I, nr. 7 (zitting 10 maart 1796) 54. Vooral over de voordracht van Nieuwenhuisen ontstond veel 
ophef in de vergadering, die uiteindelijk besloot dat deze niet voor een ambt in aanmerking kwam: Dagverhaal II, 
nr. 156 (zitting 16 augustus 1796) 626-32; nr. 157 (zitting 17 augustus 1796) 633; nr. 158 (zitting 18 augustus 
1796) 642-48; nr. 159 (zitting 18 augustus 1796) 651-52. 
27 Dagverhaal I, nr. 11 (zitting 15 maart 1796) 82-87; Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 412. 
28 In de jaren voor de omwenteling had de griffie negentien medewerkers in actieve dienst. Daarnaast stond in 
1794 nog een elftal onderklerken op de loonlijst, die door een reorganisatie zonder werk waren komen te zitten 
maar daarvoor een schadevergoeding ontvingen: Dagverhaal II, nr. 150 (zitting 9 augustus 1796) 580; Hugenholtz 
en Boels, ‘Griffie’, 405-6. 
29 Van de 37 posten die door de Commissie voor de Ambten werden ingevuld werden er negentien vergeven aan 
burgers die op enig moment bij de griffie werkzaam waren geweest. De 38ste medewerker, die door de Commissie 
voor Buitenlandse Zaken werd voorgedragen, was een nieuwkomer: Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 414 en 416; 
Boels, Binnenlandse zaken, 98. 
30 Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 415-18. 
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behoorden. Uit enkele incidenten blijkt veeleer dat de oude praktijk stilzwijgend was voortgezet 

wanneer het Reglement van 30 december 1795 en het Reglement van orde geen uitsluitsel gaven over 

de te volgen procedures.31 

Op 6 december 1796 kwam Christiaan Bangeman Huygens, een medewerker van de Commissie 

voor Buitenlandse Zaken die was benoemd tot gezant aan het Deense hof, voorafgaande aan zijn 

vertrek de eed voor ambtenaren afleggen. Een van de kamerbewaarders bracht hiervoor naar oud 

gebruik een voor hoogwaardigheidsbekleders bestemde fauteuil naar binnen. Bernard Blok sprak 

daarop zijn verwondering uit ‘dat een minister van de Republiek nog op zodanig eene distinctieve 

wijze in het midden dezer vergadering ontfangen, en voor denzelven een gedistingueerde stoel 

geplaatst werd’. Toen voorzitter IJsbrand van Hamelsveld bij wijze van antwoord verklaarde dat de 

Staten-Generaal het ook altijd zo hadden gedaan, reageerde Blok dat hij dat ook wel wist en dat hij 

daarom juist in overweging wilde geven dat deze regel werd veranderd. Uiteindelijk bleek de kwestie 

niet urgent genoeg om er een schriftelijk voorstel over in te dienen en handhaafde de vergadering 

de procedure.32 

Een maand eerder had Jacob Floh in de vergadering een voorstel gedaan over het 

declaratiegedrag van parlementariërs die als lid van een van de vele parlementaire commissies reizen 

ondernamen, een kwestie die in het Reglement van orde niet toereikend was geregeld.33 Floh meende 

dat parlementsleden die declaraties inleverden tot op dat moment bij gebrek aan een alternatief 

waren uitgegaan van een oud reglement, dat in het jaar 1700 door de Staten-Generaal was 

uitgevaardigd. Maar, zo hield hij zijn collega’s voor, ‘daar wij thans eene nieuwe orde van zaaken 

hebben, en daar de tijdsomstandigheden zedert 96 jaaren zo aanmerkelijk zijn veranderd, dunkt mij 

dat veele oude reglementen wel eens gereviseerd en gemodificeerd behooren te worden’.34 

Een zeer concrete breuk met de traditie van de oude Republiek was de verhuizing naar een 

andere vergaderplaats, die pure noodzaak was geweest aangezien de Nationale Vergadering ten 

opzichte van de Staten-Generaal flink in omvang was toegenomen.35 De locatie was conform het 

Reglement ter beschikking gesteld door de Provisionele Representanten van het Volk van Holland. 

Zij maakte deel uit van de nieuwe zuidvleugel van het Haagse Binnenhof, die was omgedoopt tot 

het Nationaal Hotel. Het politieke hart van de Bataafse Republiek zou voortaan kloppen in de 

                                                 
31 Vergelijk Kubben, Regeneration and hegemony, 231. 
32  Dagverhaal IV, nr. 295 (zitting 6 december 1796) 214. Zie ook Vreede, Inleiding tot eene geschiedenis der 
Nederlandsche diplomatie = Geschiedenis der diplomatie van de Bataafsche Republiek (3 delen, Utrecht 1863-65) I, 298-99. 
33 ‘Reglement van orde’, 157, artikel 31. Vergelijk ook de opmerking hierover van Van Lokhorst: Dagverhaal III, nr. 
240 (zitting 8 november 1796) 563. 
34 Dagverhaal III, nr. 240 (zitting 8 november 1796) 563. 
35 De omvang van de Staten-Generaal bedroeg normaliter veertig tot vijftig man: I. Schöffer, ‘Naar consolidatie en 
behoud onder Hollands leiding (1593-1717)’, in: Fockema Andreae en Hardenberg ed., 500 jaren Staten-Generaal, 
64-98, aldaar 79-81. 
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voormalige balzaal van de stadhouderlijke familie, die in 1790 nog feestelijk was ingewijd met een 

galabal ter ere van het huwelijk van Louise van Oranje-Nassau, de dochter van Willem V.36 Menig 

Bataaf zal over deze speling van het lot hebben gegrinnikt, maar van de kant van de leden van de 

vergadering klonk weinig triomfalisme. De zaal had een gebrekkige akoestiek en bood slechts 

beperkt ruimte voor publiek; voor haar nieuwe functie was zij daarom eigenlijk niet erg geschikt.37 

Door de slechte financiële staat waarin de overheid verkeerde viel er naar de overtuiging van de 

parlementsleden evenwel niet veel te kiezen. 

Meer in het algemeen geldt dat de vergadering het zorgdragen voor een soepele overgang en het 

voorkomen van onnodige uitgaven in de meeste gevallen zwaarder liet wegen dan de aandrang alle 

schepen symbolisch achter zich te verbranden. Een meerderheid van de parlementsleden was van 

mening dat de elementen die de essentie vormden van het nieuw ingevoerde vertegenwoordigende 

bestel – verkiezingen, openbaarheid van bestuur, uitzicht op een grondwet - voldoende moesten zijn 

om de breuk met de oude Republiek geloofwaardig te maken. Openlijke blijken van continuïteit op 

een minder fundamenteel niveau vonden zij met het oog op de beeldvorming misschien niet direct 

wenselijk, maar er werd ook niet dramatisch over gedaan. In het vervolg van dit hoofdstuk zal 

duidelijk worden dat sprake was van een gedeeltelijke handhaving van sinds lang bestaande 

vergaderprocedures, die evenzeer wijst op een gedeelde overtuiging dat twee eeuwen ervaring met de 

vergadertradities van de oude Republiek onverminderd bruikbare vormen en structuren hadden 

opgeleverd. 

 

De Franse revolutionaire parlementen 

 

De vraag die zich vervolgens opwerpt is in hoeverre de eerste Nederlandse parlementsleden zich in 

het creëren van een parlementaire structuur, al dan niet met de gewestelijke vergaderingen als 

tussenstation, hebben laten inspireren door buitenlandse voorbeelden. Opvallend genoeg wijst niets 

er daarbij op dat de Bataafse blik gericht was op de bakermat van de parlementaire politiek, het 

Britse Parliament, waarmee de Bataafse natie op vijandige voet stond. Over de werking van het 

Amerikaanse Congress beschikte de Nationale Vergadering door de grote afstand en het ontbreken 

                                                 
36 Zie J.J. Moerman, Op en om het historisch Binnenhof (Den Haag etc. 1940) 28-33; Leo Tasseron, Twaalf eeuwen 
Binnenhof (Den Haag 1956) 86-94; D.J. Jansen, ‘Het stadhouderlijk hof in de achttiende eeuw’, in: R.J. van Pelt en 
M.E. Tiethoff-Spliethoff ed., Het Binnenhof. Van grafelijke residentie tot regeringscentrum (Dieren 1983) 119-36, aldaar 
131. 
37 Zie bijvoorbeeld Dagverhaal I, nr. 10 (zitting 15 maart 1796) 78; Dagverhaal II, nr. 130 (zitting 22 juli 1796) 420; 
Dagverhaal IV, nr. 294 (zitting 2 december 1796) 202; nr. 311 (zitting 3 december 1796) 340. 
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van gepubliceerde handelingen eenvoudigweg niet over informatie die gedetailleerd genoeg was om 

toepasbaar te zijn.38 

Dit was geheel anders voor het Franse revolutionaire parlement, waarvan de Bataven over 

eerstehands kennis konden beschikken. Jan Bernd Bicker, de voorzitter van de commissie ter 

vervaardiging van het Reglement van orde, behoorde tot de parlementariërs die in het voorjaar van 

1789 naar Versailles waren afgereisd om daar de opening van de Franse États Généraux bij te 

wonen. Om niets te hoeven missen van het schouwspel dat zich in de volgende maanden voltrok 

had hij zich gevestigd in Sèvres, een stadje tussen Versailles en Parijs, waar hij tot oktober 1791 had 

gewoond.39 Bicker had zo van dichtbij kunnen aanschouwen hoe de derde stand van de États 

Généraux zich op 17 juni 1789 op eigen gezag en voorbijgaand aan de overige twee standen had 

geconstitueerd in een revolutionaire Assemblée Nationale, wier leden hadden gezworen niet uiteen 

te gaan voordat ze Frankrijk een grondwet hadden gegeven. Hij had kunnen zien dat de Franse 

volksvertegenwoordigers, die het eerder ongeoorloofd hadden gevonden om voor zichzelf een 

reglement van orde te ontwerpen zolang de États Généraux niet compleet waren, nu toch hadden 

besloten tot de benoeming van een comité dat zo’n reglement moest ontwerpen. En hij had er 

getuige van kunnen zijn hoe dit comité was begonnen een conceptreglement aan de Assemblée voor 

te leggen, en hoe op 29 juli 1789 de Assemblée, waarin inmiddels ook de leden van de overige twee 

standen vertegenwoordigd waren, aan het gehele Règlement haar goedkeuring had gegeven.40 

De andere leden van de Commissie Bicker hadden de interne organisatie van de Franse 

Assemblée misschien minder op de voet gevolgd, maar zij hadden ongetwijfeld meer dan eens een 

exemplaar ingezien van de Moniteur universel of een andere Franse equivalent van het Dagverhaal 

waaruit kon worden opgemaakt hoe de Franse parlementaire arbeid zich in de praktijk voltrok. 

Wanneer ze dat ook recentelijk nog hadden gedaan – en verwijzingen naar hetgeen ‘onlangs in de 

Fransche Wetgevende Vergadering het geval was geweest’ duiden erop dat dit gebeurde41 – hadden 

ze kunnen vaststellen dat in de zeven tumultueuze jaren die Frankrijk sinds het uitbreken van de 

Revolutie had doorgemaakt, de regelgeving voor de interne organisatie van het parlement in 

essentie overeind was gebleven. 42 Hoewel de Fransen het niet graag toegaven, was hun eerste 

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

Britse Parliament 43 – de Britten beschikten niet over een geschreven reglement van orde 44  – 

vermengd met overblijfselen uit de vergaderpraktijken van het Franse ancien régime, en enkele 

wezenlijk nieuwe elementen.45 

Het Franse parlement was voor de Bataven wat het Engelse parlement was geweest voor de 

Fransen: een model waarvan bepaalde elementen werden overgenomen, terwijl hieraan liefst zo 

weinig mogelijk ruchtbaarheid werd gegeven.46 Onder de Bataafse politici leefde de breed gedeelde 

overtuiging dat de eigenheid van het Bataafse revolutionaire proces moest worden gewaarborgd en 

vooral naar buiten toe uitgestraald. De keren dat leden van de Nationale Vergadering zich expliciet 

op de Franse situatie beriepen, leidde dit al snel tot irritatie bij collega’s van alle zijden van het 

politieke spectrum. 

Dit laat onverlet dat wel degelijk goed naar de Franse voorganger werd gekeken, zij het altijd in 

het volle bewustzijn dat de organisatie van de parlementaire arbeid alleen al door het verschil in 

grootte – de Nationale Vergadering telde 126 leden, de Franse Assemblée Nationale van 1789 had 

er op maximale sterkte bijna tien keer zoveel – van een volstrekt andere orde was. Hoe de Bataven 

zich bij het creëren van een eigen systeem tot de Franse parlementaire organisatiestructuur 

verhielden, zal in dit hoofdstuk nog verschillende malen meer in detail aan de orde komen. 

                                                 
43 De leden van de Assemblée Nationale hadden de beschikking over een overzicht van de regels van het Britse 
House of Commons, dat was gemaakt door de Engelsman Samuel Romilly. De graaf de Mirabeau had deze tekst in 
een Franse bewerking ter beschikking gesteld aan het bureau van de Assemblée en er tevens voor gezorgd dat hij in 
druk werd uitgegeven: Reglements observés dans la Chambre des Communes pour débattre les matières pour voter (traduit de 
l’anglois). Mis au jour par le comte de Mirabeau (z.p. 1789). Later werd deze tekst toegevoegd aan een Franse bewerking 
van het bekende Essay on political tactics (Londen 1791) van Jeremy Bentham: Tactique des assemblées législatives, suivi 
d’un traité des sophismes politiques, Etienne Dumont ed. (2 delen, Genève etc. 1816). Zie hierover Castaldo, Méthodes 
de travail, 84-99. 
44 Zie over de werking van het Britse parlement in historisch perspectief: Joseph Redlich, Recht und Technik des 
englischen Parlamentarismus. Die Geschäftsordnung des House of Commons in ihrer geschichtlichen Entwicklung und 
gegenwärtigen Gestalt (Leipzig 1905). 
45 Castaldo, Méthodes de travail, 42-99; Nicolas Roussellier, ‘The political transfer of English parliamentary rules in 
the French assemblies (1789-1848)’, European Review of History 12.2 (2005) 239-248, aldaar 241-42. 
46 Zie ook Van Vree, Nederland als vergaderland, 192-93. 



166 
 

 

 

De taken 

 

 

De grondwetgevende taak 

 

De belangrijkste overweging die ten grondslag lag aan de oprichting van de Nationale Vergadering 

was de gedachte dat de Bataafse grondwet alleen geldigheid zou hebben wanneer zij was vervaardigd 

door een door de bevolking gekozen vertegenwoordigend lichaam. Omdat lang niet alle Bataven 

hiervan overtuigd waren, was in het Reglement besloten tot een compromis: de Nationale 

Vergadering was geen echte constituante maar liet de vervaardiging van een eerste 

grondwetsontwerp over aan een uit haar midden gekozen constitutiecommissie van 21 leden, die in 

de vergadering per gewest en volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel zouden worden 

aangewezen: zes leden van de commissie werden benoemd door de grote delegatie uit Holland, één 

lid door de volksvertegenwoordigers uit Drenthe, en twee leden door elk van de overige zeven 

provinciale delegaties. 

In het Reglement was voorzien dat de constitutiecommissie uiterlijk twee weken na opening van 

de vergadering bij elkaar moest komen, en dat zij uiterlijk zes maanden na haar eerste bijeenkomst 

een grondwetsontwerp aan de vergadering moest presenteren.47 Omdat de verkiezingen voor de 

Nationale Vergadering in Zeeland en Friesland wegens het aanhoudende verzet tegen het Reglement 

vertraging hadden opgelopen, traden de Zeeuwse en Friese verkozenen pas later tot de Nationale 

Vergadering toe. Dit betekende dat er tot die tijd ook geen Zeeuwen en Friezen in de 

constitutiecommissie konden worden benoemd. Als gevolg hiervan ving de commissie pas op 27 

april 1796 met haar werkzaamheden aan, zes weken later dan de bedoeling was.48 

De constitutiecommissie werd geacht geheel onafhankelijk van de vergadering te opereren en 

haar vorderingen geheim te houden; de vergadering mocht zich op haar beurt niet bemoeien met 

zaken die tot het domein van de constitutiecommissie behoorden.49 Welke zaken dit waren stond 

niet vast: regelmatig kruisten leden van de vergadering de degens over de vraag of een bepaalde 

kwestie wel of niet moest worden overgelaten aan de constitutiecommissie.50 Een voorstel van Pieter 

                                                 
47 ‘Reglement’, bijlage B, 30, artikel 102 en 107. 
48 De Gou ed., Plan van Constitutie, xi. 
49 ‘Reglement’, bijlage B, 30, artikel 102. 
50 Zie bijvoorbeeld de debatten over de gelijkberechtiging van de Joden, de introductie van een burgerlijk wetboek 
en de afschaffing van de gilden: respectievelijk Dagverhaal III, bijvoorbeeld nr. 171 (zitting 29 augustus 1796) 10; 
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Vreede, die de constitutiecommissie ertoe wilde verplichten voordat zij aan het eigenlijke 

grondwetsontwerp begon eerst de grondslagen van de constitutie aan de vergadering voor te leggen, 

werd in ieder geval door een meerderheid van de vergadering verworpen. Het argument daarbij 

luidde dat dit in strijd was met de door het Reglement voorgeschreven vrije beraadslagingen van de 

constitutiecommissie.51 

Op 10 november 1796 werd het Plan van Constitutie door de constitutiecommissie aan de 

Nationale Vergadering aangeboden, bijna twee maanden later dan oorspronkelijk voorzien. 52  

Volgens het Reglement moest de vergadering zich er nu eerst over uitspreken of zij het Plan al dan 

niet zou accepteren als uitgangspunt voor verdere plenaire discussie. In de uiterst gepolariseerde 

algemene beschouwingen die volgden werd het overwegend federalistische Plan vooral door de 

meest rechtlijnige unitarissen met hoon overladen; ook onder de overige parlementsleden gaven 

slechts weinigen het grondwetsontwerp hun onvoorwaardelijke steun. De in het Reglement 

vastgelegde procedure bij een integrale verwerping van het Plan – aanvulling van de 

constitutiecommissie tot 31 leden die binnen een maand een verbeterd grondwetsontwerp moesten 

presenteren – bleek voor een meerderheid van de parlementsleden echter een nog minder 

aantrekkelijk alternatief: op 29 november werd het Plan door de vergadering aanvaard als 

discussiestuk.53 

Niet lang daarna werd duidelijk dat de meerderheid van de vergadering zich daarmee op geen 

enkele manier gebonden voelde aan de inhoud van het document waaraan ruim een half jaar was 

gewerkt. Op 7 december hechtte de vergadering tevens haar goedkeuring aan een voorstel om een 

commissie in het leven te roepen die het Plan meer in overeenstemming zou moeten brengen met 

het principe van de eenheid en ondeelbaarheid.54 Deze opmerkelijke stap volgde op een vijf dagen 

eerder genomen besluit waarin dit principe tot richtsnoer van de toekomstige grondwet was 

gemaakt, nadat hiertoe eerder al verschillende voorstellen waren ingediend. 55 De zevenkoppige 

                                                                                                                                                         
nr. 172 (zitting 30 augustus 1796) 22; nr. 173 (zitting 30 augustus 1796) 29; nr. 174 (zitting 30 augustus 1796) 35; 
Dagverhaal III, nr. 206 (zitting 4 oktober 1796) 291; en Dagverhaal III, nr. 202 (zitting 29 september 1796) 259; nr. 
220 (zitting 17 oktober 1796) 401-6.  
51 Dagverhaal I, nr. 10 (zitting 15 maart 1796) 77-78. 
52 ‘Plan van Constitutie voor het volk van Nederland, ontworpen door de daartoe aangestelde commissie’, in: De 
Gou ed., Plan van Constitutie. 
53 Dagverhaal IV, nr. 289 (zitting 29 november 1796) 166. Zie hierover verder Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 
172-234; Geyl, Geschiedenis, VI, 1649-56. 
54 De commissie bestond naast Hahn feitelijk uit Van Hooff, Bosch, De Leeuw, Floh en Van Zonsbeek. Het 
zevende commissielid, De Kempenaer, had de commissievergaderingen wegens ziekte niet kunnen bijwonen: 
Dagverhaal IV, nr. 281 (zitting 7 december 1796) 104; nr. 296 (zittingen 6 en 7 december 1796) 218-24; nr. 298 
(zitting 8 december 1796) 232; nr. 307 (zitting 29 december 1796) 306. 
55 Het besluit van 2 december vloeide voort uit een voorstel van Hartog, nadat het door een commissie onder 
leiding van Schimmelpenninck aan een nadere redactie was onderworpen: Dagverhaal IV, nr. 292 (zitting 1 
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commissie onder leiding van Jacob Hahn nam haar taak erg serieus, en presenteerde nog diezelfde 

maand een reeks wijzigingsvoorstellen waarin veel méér overhoop werd gehaald dan alleen de 

artikelen die raakten aan de staatkundige herinrichting van de Bataafse Republiek.56 

Het Reglement bepaalde dat de vergadering uiterlijk een maand na de formele aanvaarding van 

het Plan moest beginnen zich ten minste vier uur per dag aan haar constituerende taak te wijden, 

om zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet langer dan een jaar na de eerste bijeenkomst een 

grondwetsontwerp aan de bevolking te kunnen presenteren.57 In de maanden die volgden vergeleek 

de vergadering de twee plannen die nu voorlagen artikelsgewijs met elkaar, en schoof ze regelmatig 

beide alternatieven terzijde ten gunste van een nieuwe passage, een nieuw artikel of een hele reeks 

nieuwe artikelen. Vanaf begin 1797 transformeerde de vergadering zich door deze werkwijze alsnog 

in een echte constituante. De uiterste datum van 1 maart 1797 werd niet gehaald, maar de 

vergadering hield de uitloop beperkt tot de twee maanden vertraging die bij het ontwerpen van het 

Plan reeds waren opgelopen. De voltooiing van het grondwetsontwerp, dat ter onderscheiding van 

het Plan van de constitutiecommissie het Ontwerp van Constitutie ging heten, was op 30 mei 1797 

een feit. 

 

De wetgevende taak 

 

Naast haar rol als grondwetgever trad de Nationale Vergadering vanaf haar eerste bijeenkomst ook 

op als wetgevende vergadering van de Bataafse Republiek. In de praktijk betekende dit dat zij 

allerhande zaken in behandeling nam, hierover eventueel debatteerde en in elk geval een besluit 

nam of een decreet uitvaardigde. Een decreet kon gaan over alles van de dag waarop een 

binnengekomen stuk zou worden besproken tot de vraag of Joden moesten worden gezien als 

volwaardige Nederlandse burgers; betrekkelijk onbetekenende procedurele besluiten en besluiten 

met verstrekkende gevolgen voor de samenleving werden zonder onderscheid bijgeschreven in het 

decretenregister van de Nationale Vergadering, en hadden formeel dezelfde kracht van wet. 

Het initiatief tot een decreet kon in de eerste plaats worden genomen door de vergadering zelf. 

Leden van de vergadering formuleerden voorstellen en dienden deze vervolgens schriftelijk in, zoals 

                                                                                                                                                         
december 1796) 189-92; nr. 293 (zittingen 1 en 2 december 1796) 193-94, 196-200; nr. 294 (zitting 2 december 
1796) 201-3 en 205-8; nr. 295 (zitting 2 december 1796) 209-13.  
56 Zie voor het plan van de Commissie Hahn: Dagverhaal IV, nr. 307 (zitting 29 december 1796) 306-12; nr. 308 
(zitting 29 december 1796) 313-20; nr. 309 (zitting 29 december 1796) 321-28; nr. 310 (zitting 29 december 1796) 
329-35. Zie ook De Gou ed., Ontwerp van Constitutie, I, 69-124; Zie voor een beknopt overzicht van de 
wijzigingsvoorstellen: Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 245-48. 
57 ‘Reglement’, bijlage B, 30 en 34, artikelen 108 en 144. De Vergadering ving aan met de bespreking op 11 januari 
1797: Dagverhaal IV, nr. 320, 413. 
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het Reglement van orde voorschreef en zoals ook in de Staten-Generaal gebruikelijk was geweest.58 

Deze voorstellen konden gaan over ieder denkbaar onderwerp. Vaak vloeiden de voorstellen voort 

uit de bijzondere expertise of de maatschappelijke positie van hun indieners. Het was de hoogleraar 

godgeleerdheid IJsbrand van Hamelsveld die voorstelde een landelijke bidsessie te houden voor het 

heil van de Nationale Vergadering; Jacob Floh, die afkomstig was uit de door textielnijverheid 

gedomineerde regio Twente, hield een pleidooi voor een pakket van protectionistische maatregelen 

om deze sector te beschermen; en het was de tot het katholicisme bekeerde Adriaan Ploos van 

Amstel die voorstelde de scheiding van kerk en staat te decreteren zo een einde te maken aan de 

bevoorrechte positie van de gereformeerde kerk.59 

Andere voorstellen wortelden in de politiek-ideologische overtuiging van de leden van de 

vergadering. Zo stelde Egbert Greve voor het stemrecht te koppelen aan het afleggen van een 

verklaring waarin de prins van Oranje werd afgezworen, en pleitte Pieter Vreede voor een passage in 

de grondwet bedoeld om een einde te maken aan het Nederlandse aandeel in het ‘onmenschelijk 

bedrijf’ van slavernij en slavenhandel, die volgens hem niet mocht ontbreken in een grondwet 

waaraan de rechten van de mens en de beginselen van vrijheid, gelijkheid en broederschap ten 

grondslag lagen.60 

Talrijker dan de voorstellen van parlementsleden waren de missives van lagere overheden en – in 

mindere mate – Bataafse en buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigers. Deze berichten vroegen 

eveneens om een decreet van de vergadering, doorgaans in de vorm van een antwoord. Zolang de 

precieze machtsverhoudingen tussen de verschillende overheden niet grondwettelijk waren 

vastgelegd, verliep vooral de correspondentie met de verschillende lokale en provinciale 

vergaderingen vaak stroef en soms ronduit vijandig. De reacties van deze overheden op door de 

Nationale Vergadering genomen decreten konden al naar gelang de politieke kleur van het bestuur 

ter plaatse variëren van hartstochtelijke omarming tot voorzichtige instemming en van brevetten van 

onvermogen om nieuwe wetgeving te implementeren tot botte weigeringen om aan de wens van de 

vergadering gehoor te geven. Binnen de intern verdeelde Nationale Vergadering werd ieder concept-

antwoord aan een van de lagere overheden vervolgens op een gouden weegschaaltje gelegd, zodat 

discussies over inhoud en formulering van een decreet zich vaak eindeloos uitsponnen. 

Niet alleen overheden, maar ook individuele burgers hadden het recht zich rechtstreeks tot de 

vergadering te wenden door middel van een verzoekschrift; rekest en adres waren hiervoor de 

                                                 
58 ‘Reglement van orde’, 156, artikel 14; Guido de Bruin, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken 
ten tijde van de Republiek (1600-1750) (Den Haag 1991) 138; Van Vree, Nederland als vergaderland, 140. 
59 Dagverhaal I, nr. 4 (zitting 7 maart 1796) 31-32; Dagverhaal II, nr. 126 (zitting 19 juli 1796) 385-88; Dagverhaal I, 
nr. 70 (zitting 23 mei 1796) 553-55. 
60 Dagverhaal I, nr. 51 (zitting 3 mei 1796) 403; nr. 71 (zitting 3 mei 1796) 562-65; Dagverhaal V, nr. 492 (zitting 22 
april 1797) 727. 
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gangbaarste benamingen. Ook in de oude Republiek had voor onderdanen de mogelijkheid bestaan 

bij de Staten-Generaal verzoekschriften in te dienen, maar hiervoor waren in de meeste gevallen de 

diensten vereist geweest van solliciteurs, tussenpersonen die thuis waren in de ingewikkelde 

ceremoniële regels en vormvoorschriften waaraan moest worden voldaan. De kosten die solliciteurs 

voor hun diensten rekenden wierpen, in combinatie met de belasting op het zegel waarvan ieder 

verzoekschrift voorzien moest worden, een drempel op voor minder draagkrachtige burgers.61 

De zegelbelasting werd door de Nationale Vergadering gehandhaafd – overigens zou de hiervoor 

voorlopig gebruikte stempel van de Staten-Generaal pas op 1 januari 1797 worden vervangen door 

een nieuw ontwerp, en bleek het in oktober 1797 nog nodig een commissie in stellen die zich boog 

over de vraag hoe dit nieuwe zegel ‘alomme verkrygbaar’ kon worden gemaakt62 – maar de rekesten 

konden voortaan zonder tussenkomst van solliciteurs worden ingediend bij de voorzitter van de 

Nationale Vergadering; om rekwestranten de gang naar Den Haag te besparen, konden zij de 

rekesten ook inleveren bij hun lokale of provinciale bestuur, dat dan verplicht was het rekest door 

te sturen en de indiener van het antwoord op de hoogte te stellen.63 

Van deze versoepeling werd gretig gebruik gemaakt. Iedere dag ontving de vergadering soms 

enkele, soms tientallen, soms honderden verzoekschriften. Bij de bespreking van de conceptversie 

van het Reglement van orde had Van Manen voorgesteld deze verzoekschriften eerst door een 

commissie te laten lezen en ze vervolgens samengevat aan de vergadering mee te delen, maar na een 

negatief advies van de Commissie Bicker, die meende ‘dat dit tegen het recht der burgeren strijdt 

om hunne belangen gedetailleerd aan de Vergadering voor te dragen’, bleef men de verzoekschriften 

integraal lezen. De commissie sprak bij monde van Bicker het vertrouwen uit dat de rekestenstroom 

beter beheersbaar zou worden wanneer de grote hoeveelheid gelukwensen en verzoeken om ambten 

die de vergadering in de eerste weken van haar bestaan te verwerken kreeg weldra zou afnemen. Zij 

kreeg op dit punt wel enigszins gelijk.64 

Verzoeken om ambten bleven er komen, maar nadat de vergeving van ambten met een 

reglement en een commissie enigszins was gereguleerd, kon de vergadering verzoekschriften van 

                                                 
61  Van Riemsdijk, Griffie, 81-82; J. Talsma, Het recht van petitie, verzoekschriften aan de Tweede Kamer en het 
ombudsmanvraagstuk. Nederland, 1795-1983 (Gouda 1989) 15; J. Roelevink, ‘“’t Welck doende etcetera”. Lobby bij 
de Staten-Generaal in de vroege zeventiende eeuw’, Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe 21 (1990) 153-68, 
aldaar 163; Henk van Nierop, ‘Popular participation in politics in the Dutch Republic’, in: Peter Blickle ed., 
Resistance, representation and community (Oxford 1997) 272-90, aldaar 284-85; Theo Thomassen, Instrumenten van de 
macht. De Staten-Generaal en hun archieven, 1576-1795 (Amsterdam 2009) 116-17. 
62 Dagverhaal IV, nr. 305 (zitting 27 december 1796) 292; Dagverhaal VII, nr. 714 (zitting 19 oktober 1797) 470. Zie 
ook J. van der Poel, De geschiedenis van het Nederlands fiscaal zegel, 1624-1954 (Deventer [1954]) 131-37. 
63 Jan Greeven, Beredeneert constitutioneel woordenboek, waarin, naar orde van ’t alphabet, gevonden word alles wat een 
burger, even veel van welken rang of stand, nodig heeft te weten tot verstand van zijne rechten en plichten, en waar naar hij zich 
te zijnen post, of handel, of in ’t gemene leven, te gedragen hebbe […] (Dordrecht etc. 1800) 155. 
64 Dagverhaal I, nr. 18 (zitting 24 maart 1796) 141. 
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dien aard direct doorverwijzen. Zij hoefde dan alleen maar haar oordeel uit te spreken over de 

kandidaten die werden voorgedragen, wat overigens nog altijd kon leiden tot langdurige en 

emotionele discussies. Dergelijke discussies deden zich eveneens voor naar aanleiding van de vele 

verzoeken om pensioenen. Vaak ging het dan over de vraag of de aanvrager, die niet zelden bij een 

of meer leden van de vergadering bekend was, zich in het verleden wel een goed patriot had 

getoond. Ook zwalkte de vergadering voortdurend heen en weer tussen overwegingen van 

menslievendheid en het besef dat de overheidsfinanciën in een erbarmelijke staat verkeerden, 

zonder hierin een consequente lijn te kiezen. Anders ging het met de talloze verzoeken om 

paspoorten en de toestemming om goederen in- en uit te voeren, die stuk voor stuk door de 

vergadering in behandeling moesten worden genomen. Over deze verzoeken bestond nauwelijks 

discussie en zij resulteerden vrijwel altijd in goedkeuring, maar de procedure was niettemin 

tijdrovend.65 

Naast verzoeken over ambten, pensioenen, paspoorten en de in- en uitvoer van goederen, 

dienden burgers rekesten en adressen in van zeer uiteenlopende aard. De beste indruk van het soort 

van verzoeken waarover de vergadering geacht werd zich een oordeel te vormen, ontstaat door er 

hier een aantal op een rij te zetten. Op 29 maart 1796 ontving de vergadering een adres van een 

aantal leden van de joodse sociëteit Felix Libertate, die verzochten om gelijke rechten voor Joodse 

burgers.66 Twee dagen later behandelde de vergadering een rekest van het Groningse Instituut voor 

Doven en Stommen, dat vroeg om de goedkeuring en bescherming van de vergadering.67 Op 27 

april kreeg de vergadering een adres van de Haagse arts Heilbron, die voorstelde dat naast de 

bestaande uitvoerende comités een Comité van Gezondheid zou worden opgericht.68 

Diezelfde maand behandelde de vergadering een adres van de zich eveneens medicus noemende 

Polonus, die om steun vroeg voor het verbouwen van een ‘nieuw soort van gort’. Later bestookte 

dezelfde Polonus de vergadering met rekesten over het vruchtbaar maken van heidegrond zonder 

het gebruik van mest, raadde hij ‘nuttige’ medicijnen aan voor de landelijke hospitalen, bood hij 

aan tegen beloning te openbaren hoe uit zeewater zoet drinkwater kon worden gemaakt, en vroeg 

hij de vergadering om het exclusieve auteursrecht op de vertaling van de Thora voor een periode 

van 25 jaar. De vergadering nam alles keurig in behandeling, maar de commissies die zich erover 

                                                 
65 De verzoeken om goederen te mogen in- en uitvoeren werden doorgespeeld aan het Comité tot de Zaken van de 
Marine, maar de aanbevelingen van dit comité moesten alsnog door de vergadering worden goedgekeurd.  
66 Naar aanleiding van dit voorstel werd een commissie ingesteld. De werkzaamheden van deze commissie zouden 
op 2 september 1796 resulteren in het belangrijke besluit tot de gelijkberechtiging van de Joden op 2 september. 
Zie Rutjes, Door gelijkheid gegrepen, 150-60. 
67 Dagverhaal I, nr. 23 (zitting 31 maart 1796) 179. 
68 Dagverhaal I, nr. 46 (zitting 27 april 1796) 361. 
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uitspraken deden de voorstellen stuk voor stuk af als verzinsels die slechts betekenis hadden in het 

‘verwarde brein’ van Polonus en voorstellen die ‘niets dan egoïsme’ ademden.69 

Op 29 juni 1796 kreeg de vergadering een memorie over de financiën, ondertekend door ‘de 

zonderlinge man’, die schreef dat als de vergadering zijn naam wilde weten, zij daartoe een verzoek 

moest publiceren in de Haarlemsche Courant.70 Op 27 oktober ontving zij een rekest van Cornelis 

Nozeman, die pleitte voor postuum eerherstel voor de zeventiende-eeuwse staatsman Johan van 

Oldebarnevelt en voor het oprichten van een monument in diens begraafplaats Berkel. Een week 

later volgde hierop een rekest van de Amersfoortse dichter Pieter Pijpers, die het eerbetoon aan Van 

Oldebarnevelt van harte steunde, maar het monument in tegenstelling tot Nozeman wilde plaatsen 

in Van Oldebarnevelts geboorteplaats Amersfoort.71 

Op dezelfde dag behandelde de vergadering een memorie van J. Hemminga, die een 

hartstochtelijk pleidooi hield voor het gebruik van bliksemafleiders.72 Enkele maanden later werd 

een rekest voorgelezen van de leden van de burgersociëteit van Hindeloopen, met het uitdrukkelijke 

verzoek in het te ontwerpen Crimineel en Burgerlijk Wetboek alle ‘bastaardwoorden’ te 

vermijden.73 In een ander rekest gaven Amsterdamse burgers hun diepe verontwaardiging te kennen 

over de niet lang daarvoor gepubliceerde en meteen al beruchte Characterschets, een anoniem 

verschenen maar vermoedelijk door Pieter Vreede geschreven pamflet ‘waarin zommige leeden 

deezer vergadering allerschandelijkst worden gelasterd, en van Godtergende zonde beschuldigd’.74 

                                                 
69 Vooral het laatstgenoemde voorstel gaf goed inzicht in Polonus’ ondernemerschap: de bedoeling was dat de 
kosten van de vertaling en de druk van 10.000 exemplaren van de Thora volledig door de vergadering werden 
voorgeschoten, dat iedere joods gezinshoofd verplicht zou worden een exemplaar af te nemen, en dat de indieners 
van het voorstel hiervoor een jaarlijks pensioen en alle winst zouden opstrijken: Dagverhaal IV, nr. 301 (zitting 20 
december 1796) 259. Zie verder Dagverhaal I, nr. 29 (zitting 7 april 1796) 226; Dagverhaal II, nr. 101 (zitting 21 juni 
1796) 188; nr. 103 (zitting 22 juni 1796) 202; nr. 106 (zitting 27 juni 1796) 230; nr. 114 (zitting 6 juli 1796) 295; 
Dagverhaal III, nr. 193 (zitting 22 september 1796) 192; nr. 194 (zitting 23 september 1796) 195; nr. 195 (zitting 6 
juli 1796) 207; nr. 245 (zitting 11 november 1796) 605; Dagverhaal VII, nr. 703 (zitting 6 oktober 1797) 380.  
70 Dagverhaal II, nr. 108 (zitting 29 juni 1796) 242. 
71 Dagverhaal III, nr. 230 (zitting 27 oktober 1796) 487; nr. 235 (zitting 4 november 1796) 523. 
72 Dagverhaal III, nr. 235 (zitting 4 november 1796) 523. 
73 Hendrik van Castrop zei zich er naar aanleiding van dit voorstel over te verbazen dat ‘beminnaars van de 
Nederduitsche taal’ zich wel bedienden van het leenwoord ‘societeit’: Dagverhaal IV, nr. 349 (zitting 26 januari 
1797) 640. 
74 Dagverhaal IV, nr. 333 (zitting 17 januari 1797) 512-13. De rekwestranten verwezen naar [Pieter Vreede], Korte 
characterschets der mannen, welken het ingeleverd Plan van Constitutie voor de Bataefsche Republicq, tot een grondslag der 
deliberatie van de Nationale Vergadering, representerende het Volk van Nederland, hebben aengenomen, (z.p., [1797]; Knuttel 
22873a). Het gaat hier om het eerste van twee spraakmakende, beide in 1797 verschenen pamfletten waarin korte 
karakterschetsen werden gegeven van de leden van de eerste Nationale Vergadering; in het geval van dit pamflet 
ging het daarbij uitsluitend om de leden die vóór het Plan van Constitutie hadden gestemd. Ik heb goede redenen 
om de Korte characterschets toe te schrijven aan Pieter Vreede. In elk geval moet het pamflet zijn geschreven door 
een begenadigd spotschrijver die zeer goed op de hoogte was van het reilen en zeilen in de Nationale Vergadering 
en die bovendien dezelfde politieke overtuiging had als Vreede. Verder is het opvallend dat uitgerekend Vreedes 
zwager Hendrik van Castrop het enige parlementslid was dat wél voor het Plan van Constitutie had gestemd, maar 
toch niet in de Korte characterschets werd bespot. Eveneens een belangrijke aanwijzing is dat Pieter Vreede, van de 
Bataven die tot een dergelijk pamflet in staat moeten worden geacht, voor zover mij bekend de enige was die de 
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Lang niet alle rekesten spraken zo tot de verbeelding. Gaandeweg kwamen steeds meer brieven 

binnen van burgers die zich beklaagden over een uitgevaardigd decreet of die de besluitvorming 

over een nog niet uitgevaardigd decreet probeerden te beïnvloeden. Vooral over de eenheidskwestie 

en naar aanleiding van het op 5 augustus 1796 uitgevaardigd decreet ter bestendiging van de 

scheiding van kerk en staat ontving de vergadering vele honderden identieke rekesten; onder de 

voorgedrukte tekst van deze rekesten stonden duizenden handtekeningen, die in kerken en 

volkssociëteiten waren verzameld. Dit gebruik was in zwang gekomen nadat de Nationale 

Vergadering op voorstel van Bicker had besloten het Reglement van orde te vergezellen van een 

publicatie met de bepaling dat het recht van petitie en voordracht alléén was voorbehouden aan 

individuele burgers, en dat sociëteiten of verenigingen, zolang zij niet ‘bij publiek gezag’ waren 

erkend, niemand uit hun midden mochten machtigen om namens al hun leden petities te 

ondertekenen of de vergadering toe te spreken.75 

Zij had daarmee het decreet gevolgd dat in 1791 was genomen door de leden van de Franse 

Assembleé Nationale, die zo hadden willen aangeven dat zijzelf en lagere overheden de enige 

corporatieve entiteiten waren die het recht hadden de volkswil te vertolken.76 De inperking van het 

petitierecht tot individuen vormde een scherpe breuk met de corporatistische traditie van de oude 

Republiek, waarin het juist veelal gilden, synodes of andere corporaties waren die verzoekschriften 

indienden.77 Zoals we nog zullen zien moet deze inperking in de eerste plaats worden beschouwd als 

een overwinning voor de Moderate leden van de Nationale Vergadering. Zij wensten deze maatregel 

met het oog op de volkssociëteiten en de daaruit voortgekomen Centrale Vergadering, omdat ze 

vreesden, zo liet Jan Pieter van Wickevoort Crommelin blijken, dat de leden van de sociëteiten zich 

te gemakkelijk zouden laten meeslepen door ‘intriguanten’ die beschikten over ‘een sterke stem’ en 

‘een gladde tong’ en in hun toespraken af en toe de woorden ‘vrijheid’ en ‘gelijkheid’ lieten vallen, 

om dan hun individuele wil als de wil van een hele sociëteit te kunnen presenteren.78 

In de praktijk werd met de inperking van het petitierecht nauwelijks voorkomen dat dominees of 

bestuursleden van volkssociëteiten een sturende rol hadden in het mobiliseren van de volksstem; zij 

waren het nog altijd die de rekesten doorgaans opstelden en verspreidden. Omdat burgers alleen 

werden geacht in te stemmen met de rekesten wanneer ze die persoonlijk hadden ondertekend, 

nam als gevolg van de maatregel vooral de toevloed van gelijkluidende rekesten een hoge vlucht. De 
                                                                                                                                                         
lettercombinatie ‘aa’ schreef als ‘ae’, dus ‘Bataefsche’ in plaats van ‘Bataafsche’. Vergelijk hiervoor onder meer 
Waermond en Vryhart [pseud. Pieter Vreede], Gesprek over de vrijheid; Vreede, Verandwoording, 7; De Gou ed., 
Staatsregeling, I, brief Vreede aan mevrouw Vreede, 21 januari 1798, 631-32. 
75 Dagverhaal I, nr. 4 (zitting 7 maart 1796) 30-31; nr. 7 (zitting 9 maart 1796) 49-52; nr. 8 (zitting 10 maart 1796) 
58; nr. 19 (zitting 10 maart 1796) 152. Zie ook Vitringa, Staatkundige geschiedenis, I, 20-25. 
76 Friedland, Revolutionary actors, 270-71. 
77 Van Nierop, ‘Popular participation’, 287; Thomassen, Instrumenten van de macht, 117. 
78 Dagverhaal I, nr. 7 (zitting 9 maart 1796) 50. Vergelijk Talsma, Recht van petitie, 17-19.  
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vergadering speelde deze rekesten meestal direct door naar ter zake competente commissies, maar de 

lezing ervan bleef een tijdrovende onderneming. Wanneer de rekestenstroom de vergadering te 

gortig werd, koos zij steeds vaker voor de pragmatische oplossing er slechts één of enkele voor te 

lezen en de rest als vergelijkbaar te kwalificeren en zonder lezing af te doen. 

 

De controlerende taak 

 

Naast haar grondwetgevende en haar wetgevende taak had de Nationale Vergadering ook een 

controlerende taak, die bestond in de uitoefening van het oppergezag over de lichamen die samen 

de uitvoerende macht vormden.79 Op 27 februari 1795 had, op voorstel van Pieter Paulus, het 

Comité tot de Zaken van de Marine de plaats ingenomen van de vijf admiraliteitscolleges die in de 

Republiek de marine hadden aangestuurd; Paulus was zelf de eerste voorzitter geworden van dit 

comité.80 Op 4 maart werd, zoals al ter sprake kwam, de Raad van State vervangen door een Comité 

te Lande, dat net als haar voorganger verantwoordelijk werd voor de verdediging van de 

landsgrenzen en het financiële beleid van de centrale overheid.81 Op 1 november volgde het West-

Indisch Comité. Dit was de vervanger van de vergelijkbare Raad der Koloniën, het overheidsorgaan 

dat het bestuur over de West-Indische koloniën op zijn beurt had overgenomen van de in 1792 

genationaliseerde West-Indische Compagnie. 

In afwachting van de grondwet werden deze drie Comités bij de oprichting van de Nationale 

Vergadering gehandhaafd. De uitvoerende comités werden compleet gemaakt door het Oost-Indisch 

Comité. Dit vierde comité begon zijn werkzaamheden op 1 maart 1796, tegelijk met de Nationale 

Vergadering, nadat op 24 december 1795 was besloten tot de nationalisering van de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie.82 De Generaliteitsrekenkamer, die doorgaans ook tot de uitvoerende 

macht werd gerekend, was de enige nationale instelling uit de tijd van de oude Republiek die 

voorlopig bleef voortbestaan. De rekenkamer was onder meer verantwoordelijk voor het beheer van 

                                                 
79 ‘Reglement’, bijlage B, 29, artikel 95.  
80 Wilma Goossen, ‘Van admiraliteit naar ministerie. De organisatie van het marinebestuur in de Bataafse en 
Franse tijd (1795-1813), Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 9.1 (1990) 19-34, aldaar 21-24; Thea Roodhuyzen, In woelig 
vaarwater. Marineofficieren in de jaren 1779-1802 (Amsterdam 1998) 122. 
81 Aanvankelijk was dit comité ook verantwoordelijk voor de Generaliteitslanden en het opstellen van een plan 
voor de Nationale Vergadering; ook de militaire rechtsspraak behoorde tot haar taken. Zie Elias, ‘Raad van State’, 
117; Boels, Binnenlandse zaken, 88. 
82 De comités voor de Indiën heetten volledig Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van 
Guinea en in Amerika en Comité tot de Zaken van de Oost-Indische Handel en Bezittingen. Zie over deze comités: 
G.J. Schutte, De Nederlandse patriotten en de koloniën. Een onderzoek naar hun denkbeelden en optreden, 1770-1800 
(Groningen 1974) 106-40. 
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de nationale gelden en de controle van de belastingontvangers die onder het gezag stonden van de 

Nationale Vergadering.83  

De leden van de uitvoerende macht verrichtten hun werk achter gesloten deuren. In 

tegenstelling tot de leden van de wetgevende macht bekleedden zij hun ambt daardoor in 

betrekkelijke anonimiteit. De uitvoerende macht trad alleen in de openbaarheid wanneer ze bij 

monde van een woordvoerder rapport uitbracht in de Nationale Vergadering, op verzoek van deze 

vergadering of op eigen initiatief. Formeel was de uitvoerende macht geheel ondergeschikt aan de 

wetgevende vergadering, maar in de praktijk kreeg zij een zeer ruim mandaat om zelf over haar 

zaken te beschikken. 

De Nationale Vergadering bemoeide zich doorgaans pas met de beleidsgebieden van de comités 

als die daar zelf om vroegen – en dat gebeurde niet al te vaak – of als zij daartoe rechtstreekse 

verzoeken kreeg van burgers. In het laatste geval vroeg zij doorgaans om het advies van het relevante 

comité, en volgde zij dat vervolgens vaak op. Wanneer andersom de vergadering decreten 

uitvaardigde die de comités niet zinden, kon het gebeuren dat de uitvoering ervan op de lange baan 

werd geschoven of domweg genegeerd: ‘Als de Nationale Vergadering nu en dan al eens in onze 

vakken trad, voerden wij, zooveel wij konden, haare decreten uit, doch verhinderden zij onze 

werkzaamheden, schoven wij deze […] ter zijde’, schetste de secretaris van het Comité te Lande 

Donker Curtius in zijn memoires de verhoudingen.84 

Niet alle parlementsleden hadden vrede met deze gang van zaken. Op 21 juli 1796 stelde Blok 

voor een commissie te benoemen die een onderzoek zou instellen naar het functioneren van de 

verschillende uitvoerende comités, zodat de Nationale Vergadering haar oppermacht beter zou 

kunnen doen gelden.85 De commissie kwam er, maar zij bracht pas ruim vijf maanden later een 

eerste deelrapport uit, dat erop neerkwam dat de Generaliteitsrekenkamer en het West-Indisch 

Comité uitstekend voldeden.86 Bij monde van haar commissielid De Mist sprak zij de hoop uit 

spoedig ook over de overige comités te kunnen rapporteren, maar hier zou het nooit van komen. 

Toen tussen het Comité te Lande en de Generaliteitsrekenkamer een op zichzelf vrij onbeduidend 

conflict was gerezen, kreeg de commissie tot taak dit eerst nader te onderzoeken. Op 9 februari 

1797, de dag dat zij over dit geschil rapport uitbracht, ving de vergadering aan met de bespreking 

                                                 
83 Zie over de Generaliteitsrekenkamer A.H. Huussen, ‘De Generaliteitsrekenkamer, 1608-1799’, in: J. Margry, E.C. 
van Heukelom en A.J.R.M. Linders ed., Zes eeuwen Rekenkamer. Van Camere vander rekeninghen tot Algemene 
Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer (Den Haag 1989) 67-109. 
84 Donker Curtius, Afscheid van de wereld, 106-7. 
85 Dagverhaal II, nr. 129 (zitting 21 juli 1796) 414. 
86 Dagverhaal IV, nr. 364 (zitting 2 februari 1797) 762-63. 
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van het hoofdstuk over de uitvoerende macht in de toekomstige grondwet. Het moment voor 

reflectie op de bestaande uitvoerende comités was daarmee voorbij.87 

 

 

Parlementaire commissies 

 

In het Reglement van orde was vastgelegd dat er vijf permanente parlementaire commissies zouden 

komen: zij zouden gaan over Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Correspondentie, Financiën, 

Toezicht op de Vergadering en de Staatsdrukkerij.88 De Commissie voor Buitenlandse Zaken was de 

opvolger van de belangrijkste permanente commissie uit de tijd van de Staten-Generaal, die 

omstreeks 1630 op initiatief van stadhouder Frederik Hendrik was opgericht en dikwijls van 

doorslaggevende betekenis was geweest in de buitenlandse politiek van de oude Republiek.89 Ook 

na de oprichting van de Nationale Vergadering kreeg deze commissie een centrale rol toebedeeld.90 

In het Reglement was bepaald dat de vergadering het bestuur zou krijgen over de buitenlandse 

betrekkingen.91 Omdat deze zaken zich er vanwege hun vertrouwelijke karakter maar zeer ten dele 

voor leenden te worden besproken in een openbare vergadering, werden de lijnen voor de 

buitenlandse politiek uitgezet in de Commissie voor Buitenlandse Zaken. 

Deze commissie was bovendien gemachtigd de Nationale Vergadering op ieder gewenst moment 

te doen veranderen in een algemeen comité (ook wel op zijn Frans aangeduid als comité générale) ofwel 

besloten vergadering, waarbij alle overige aanwezigen werd gevraagd de zaal te verlaten.92 In besloten 

vergaderingen mochten geen wetten worden gemaakt, maar aangezien het buitenlands beleid 

doorgaans niet in wetten werd vastgelegd, werd zo toch een belangrijk deel van de parlementaire 

arbeid aan het zicht van het publiek onttrokken.93 Daar van de besloten vergaderingen slechts 

beperkt notulen zijn overgeleverd, is het moeilijk aan te geven wat het precieze gewicht van de 

                                                 
87 Dagverhaal IV, nr. 374 (zitting 9 februari 1797) 841; nr. 376 (zitting 9 februari 1797) 855-57. 
88 ‘Reglement van orde’, 157, artikel 131. 
89 Schöffer, ‘Naar consolidatie en behoud’, 89-90. Overigens kreeg het Secreet Besogne pas later een permanente 
status: De Bruin, Geheimhouding en verraad, 142. Zie over het Secreet Besogne ook G.W. Vreede, Inleiding tot eene 
geschiedenis der Nederlandsche diplomatie (3 delen, Utrecht 1856-61) I, hoofdstuk 3. 
90 Zie over deze commissie ook Boels, Binnenlandse zaken, 100. 
91 ‘Reglement’, bijlage B, 26, artikel 77. 
92 De vergadering kon eveneens een besloten karakter aannemen op verzoek van minimaal twaalf leden van de 
Nationale Vergadering of de Commissie voor Binnenlandse Correspondentie: ‘Reglement’, bijlage B, 32, artikel 
113; ‘Reglement van orde’, 155-56, artikel 11; ‘Instructie voor de Commissie van Binnenlandsche 
Correspondentie’, Decreeten II, 1 april 1796, 22, artikel 7. 
93 ‘Reglement’, bijlage B, 32, artikel 114. 
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Commissie voor Buitenlandse Zaken is geweest. De Bataven zelf namen evenwel aan dat dit groot 

was.94 

Het belang van de commissie komt ook tot uiting in het feit dat zij als enige commissie een eigen 

secretaris mocht benoemen, die in rang bovendien gelijkstond met de twee secretarissen van de 

Nationale Vergadering. Deze secretaris was in zekere zin de opvolger van de griffier van de Staten-

Generaal, die zich als hoogste functionaris in de praktijk hoofdzakelijk met het beleidsterrein 

buitenlandse zaken had beziggehouden. 95  Tot deze functie benoemde de commissie de 

getalenteerde jonge jurist Frédéric van Leyden, die lid was van de Hollandse vriendengroep waarvan 

onder meer ook de parlementariërs Valckenaer, Hahn en Lestevenon deel uitmaakten. 96  Van 

Leyden had na de omwenteling eerder zitting gehad in het uitvoerende comité voor buitenlandse 

zaken van de provincie Holland.97 

De Commissie voor Binnenlandse Correspondentie fungeerde als een binnenlandse 

veiligheidsdienst en was enigszins vergelijkbaar met het Comité de Sûreté Générale dat in 1791 in 

het revolutionaire Frankrijk was gevormd, en de zogenaamde Comités van Waakzaamheid die in 

1795 door de verschillende gewesten waren opgericht. 98  Deze Commissie had tot taak ‘alle 

machinatien en ondernemingen tegen de vrijheid en welvaart van het algemene vaderland’ te 

ontdekken en verijdelen. Zij moest daartoe contact onderhouden met de verschillende lagere 

overheden.99 De derde permanente commissie moest de vergadering informeren over de staat van 

de financiën, en zou in die hoedanigheid een belangrijke rol gaan vervullen in het debat over de 

hervorming van het belastingstelsel en de gewestelijke schulden. 

De Commissie Bicker voor het Reglement van orde had voorzien dat de personele bezetting van 

deze commissies erg gevoelig zou liggen. Zij had daarom bepaald dat de verkiezing van haar leden 

zich moest voltrekken volgens een afwijkende procedure waarin de vergadering de uiteindelijke 

zeggenschap had. 100  Minder omstreden was de bezetting van de overige twee permanente 

                                                 
94 De Gou ed., Ontwerp van Constitutie, I, xvi-xvii. Zie ook de discussie in Dagverhaal I, nr. 18 (zitting 24 maart 
1796) 138-39. 
95 Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 417. 
96 Zie de briefwisselingen in het archief van Johan Valckenaer, UBL, BPL 1037. 
97 De getalenteerde Van Leyden concentreerde zich in de praktijk vooral op diplomatieke werkzaamheden.Voor 
het echte secretariaatswerk werd daarom later een commies aangesteld. Eerst was dit C. Bangeman Huygens, en na 
diens vertrek A. de Clercq, een oud-medewerker van de griffie van de Staten-Generaal. Met de komst van De 
Clercq kwam de functie van agent te vervallen: Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 416-17 en Decreeten XX, 3 oktober 
1797, 53; 10 oktober 1797, 147 en 11 oktober 1797, 183. 
98 Zie over deze commissie ook Boels, Binnenlandse zaken, 100-2. 
99 ‘Instructie voor de Commissie van Binnenlandsche Correspondentie’, in: Decreeten II, 1 april 1796, 21-23. 
100 De zes leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken werden door de gehele vergadering bij meerderheid 
gekozen, maar wel uit een twaalftal dat werd voorgedragen door de voorzitter en de leden van de overwegend uit 
federalisten bestaande constitutiecommissie. Een bezetting waarin een gewestelijke geest doorscheen lag hierdoor 
meer voor de hand. Iedere twee maanden werd één lid uitgeloot en droegen de overige leden een nieuw drietal 
voor, waaruit de vergadering dan een keuze maakte. Tot dit drietal mocht ook het zittende lid behoren. De 
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commissies, die toezicht zouden houden over respectievelijk het ambtelijk apparaat van de 

Nationale Vergadering en de Staatsdrukkerij. De benoeming van deze commissies geschiedde 

daarom volgens de normale procedure: de voorzitter van de vergadering benoemde de 

commissieleden, de vergadering gaf hieraan haar goedkeuring, en deze bezetting bleef steeds 

hetzelfde.101 Op dezelfde wijze werden er naast de in het Reglement van orde voorziene permanente 

commissies al snel andere commissies gecreëerd met een permanente status, zoals de eerder 

genoemde Commissie voor Geloofsbrieven, maar ook een Commissie tot Onderzoek van de 

Pensioenen, een Commissie voor Uitgeweken en Teruggekeerde Bataven, een Commissie tot 

Organisatie van de Gewapende Burgermacht, en een Commissie van Toezicht over de Goederen 

van de Gewezen Stadhouder.102 

Daarnaast waren er verschillende commissies die op het moment van hun benoeming als 

tijdelijk bedoeld waren, maar die steeds nieuwe commissoriaal gemaakte zaken in behandeling 

kregen, zodat ze in de praktijk permanent bleven bestaan; zo kwam er een commissie ter 

bevordering van de binnenlandse fabrieken, een commissie ter bestrijding van veeziektes, en een 

commissie ter handhaving van het decreet dat de kerk was afgescheiden van de staat, en waren er 

commissies die klachten behandelden over de problemen die optraden bij de inkwartiering van 

Franse troepen of zich bezighielden met de handhaving van het verbod op de invoer van Engelse 

goederen.103 Een groot deel van de ten minste elfhonderd commissoriaal gemaakte zaken en zaakjes 

werd daarnaast opgedragen aan ad hoccommissies die ophielden te bestaan wanneer ze rapport 

hadden uitgebracht.104 

Uit het vertrouwen dat de Nationale Vergadering stelde in kleinschalig commissieoverleg blijkt 

haar schatplichtigheid aan zowel de Franse revolutionaire parlementen als aan de politieke praktijk 

van de oude Republiek. De Staten-Generaal waren in de late zestiende eeuw begonnen met het 

benoemen van incidentele commissies of besognes, waaruit in de loop van de zeventiende eeuw tal 

van vaste commissies waren ontstaan, waarvan die voor buitenlandse zaken, voor militaire zaken en 

voor zeezaken het belangrijkst waren.105 Hoewel ook kleinere commissies wel waren voorgekomen, 

hadden de besognes van de Staten-Generaal doorgaans bestaan uit acht stemhebbende leden: één 

                                                                                                                                                         
voorzitter van de Nationale Vergadering fungeerde als het zevende lid van de commissie. De twaalf leden van de 
Commissie voor Binnenlandse Correspondentie werden door de gehele vergadering gekozen zonder vooraf 
bepaalde nominatie, één lid werd maandelijks uitgeloot. De vijf leden van de Commissie voor Financiën, ten 
slotte, bleven gedurende de gehele zittingsperiode van de vergadering in functie, maar werden benoemd volgens 
dezelfde procedure als hun collega’s bij Buitenlandse Zaken. 
101 ‘Reglement van orde’, 157, artikel 43. 
102  NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 504, ‘Staat van onafgedane commissorialen van de Nationale 
Vergadering’, nrs. 6, 8, 14, 34 en 48. 
103 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 504, nrs. 9, 29, 152, 194 en 260. 
104 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 504; zie hierover ook Dagverhaal I, nr. 18 (zitting 24 maart 1796) 141-43. 
105 De Bruin, Geheimhouding en verraad, 141-42. 
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gedeputeerde uit ieder gewest en een tweede lid voor Holland. Met deze bondgenootschappelijke 

bezetting en benoemingswijze werd door de Nationale Vergadering gebroken, maar verder 

vervulden de commissies een vergelijkbare functie. Ook de uitdrukking commissoriaal maken was 

door de Nationale Vergadering overgenomen uit de boedel van haar dood verklaarde voorganger.106 

Zeven jaar eerder hadden de parlementaire commissies zich in Frankrijk snel na het begin van de 

revolutie ontwikkeld tot de belangrijkste katalysatoren voor revolutionaire verandering. Om 

regiogebonden kliekvorming te voorkomen en iedere volksvertegenwoordiger in de gelegenheid te 

stellen om over iedere kwestie zijn mening te geven was aanvankelijk besloten de leden te verdelen 

in twintig zogeheten bureaux, met een bezetting die maandelijks wisselde. Het was de bedoeling dat 

elke kwestie in ieder bureau werd besproken, en dat per bureau een woordvoerder de conclusie van 

het besprokene meedeelde aan de voltallige Assemblée. Aanvankelijk was dit ook de werkelijke gang 

van zaken, die bovendien in het Règlement van 29 juli 1789 werd bestendigd. Al snel bleek echter 

dat er naast de bureaus ook behoefte was aan gespecialiseerde commissies, in de Franse 

terminologie comités geheten, die de Assemblée in haar werkzaamheden konden bijstaan. Toen de 

snel in aantal groeiende comités hun vergaderingen ’s avonds begonnen te beleggen, ging dit ten 

koste van de opkomst bij de eveneens tijdens de avonduren vergaderende bureaus; de betekenis van 

de bureaus nam hierdoor in rap tempo af. Vanaf september functioneerden de bureaus feitelijk 

alleen nog maar als kiesorganen voor de verkiezing van voorzitters en secretarissen en ook van de 

comités, die de rol van intermediair tussen de Assemblée en de individuele volksvertegenwoordigers 

overnamen.107 

In de Franse praktijk ontstonden uiteindelijk 34 vaste comités, ruimschoots meer dan waarover 

de Nationale Vergadering kon beschikken.108 Aanvankelijk telde ieder comité dertig leden, één lid 

per bureau, maar al snel werd het ledental afhankelijk gemaakt van de zwaarte van de taak; hetzelfde 

zou later gelden voor de commissies van de Nationale Vergadering. Naast de vaste comités werden 

in Frankrijk ook wel ad hoc commissaires benoemd voor specifieke kwesties, maar vergeleken met de 

Bataafse praktijk kwam dit relatief weinig voor.109 

Ook in de wijze van verkiezing van de comitéleden, die door de bureaus en daarmee uiteindelijk 

door de leden van de Assemblée geschiedde, zou de Nationale Vergadering een geheel andere weg 

                                                 
106 Schöffer, ‘Naar consolidatie en behoud’, 88-91; N.M. Japikse, ‘De Staten-Generaal in de achttiende eeuw (1717-
1795)’, in: Fockema Andreae en Hardenberg ed., 500 jaren Staten-Generaal, 99-141, aldaar 99-101; John H. Grever, 
‘Committees and deputations in the assemblies of the Dutch Republic, 1660-1668’, PER 1.1 (1981) 13-33, aldaar 
14-26; Thomassen, Instrumenten van de macht, 99-101. 
107 Castaldo, Méthodes de travail, 197-207; Tackett, Becoming a revolutionary, 219-26; Lemay en Patrick, Revolutionaries 
at work, 7-9. 
108 Zie voor een overzicht van de comités in de Assemblée Nationale: Dodu, Parlementarisme, 29-30.  
109 Castaldo, Méthodes de travail, 209-10. 
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inslaan. Zoals gezegd besloot zij bij de vervaardiging van het Reglement van orde om de samenstelling 

van commissies op enkele uitzonderingen na geheel aan de voorzitter van de vergadering over te 

laten. De vergadering ging daarmee voorbij aan een voorstel van Lambert Vonk, die er al in de 

tweede zittingsweek van de vergadering voor had gepleit commissieleden voortaan door middel van 

besloten stemmingen te kiezen. 110 Zoals in het volgende hoofdstuk nog uitgebreid aan bod zal 

komen, zou deze van het Franse model afwijkende benoemingswijze van commissieleden gedurende 

de eerste Nationale Vergadering een van de belangrijkste twistappels blijken, omdat de voorzitter 

hiermee volgens velen een te machtige positie kreeg. Duidelijk wordt uit deze kleine vergelijking wel 

alvast dat de vergadering, hoewel zij zich bewust was van historische en contemporaine precedenten, 

uiteindelijk haar eigen keuzes maakte, en dat zij daarbij niet terugschrok voor procedures waarvan 

de werking zich nog niet in de praktijk had bewezen. 

Waar de permanente commissies zich met de stilzwijgende instemming van de vergadering ook 

wel uitvoerende taken toe-eigenden en zo in de praktijk soms meer het karakter kregen van een 

uitvoerend comité, was de taakomschrijving van de ad hoccommissies vaak meer vastomlijnd: zij 

startten een onderzoek naar aanleiding van een rekest, een missive, een rapport, een voorstel of de 

mededeling van een gebeurtenis; ze verwerkten hun bevindingen in een rapport en boden dit 

rapport ter lezing aan de vergadering aan. Net als in de Nationale Vergadering als geheel konden de 

commissies, die een ledental kenden van tussen de twee en twaalf leden, intern heftig van mening 

verschillen over de kwestie die ze moesten behandelen. Niet zelden liepen de spanningen binnen 

een commissie zo hoog op dat individuele commissieleden die bij een interne stemming tot de 

minderheid hadden behoord zich geroepen voelden om zich tijdens de zitting van het plenum 

openlijk te distantiëren van het rapport dat door hun commissie was uitgebracht, een verschijnsel 

dat ook in de vergaderingen van de Staten-Generaal was voorgekomen.111 De Nationale Vergadering 

stelde dit niet erg op prijs, omdat deze handelwijze afbreuk deed aan het vertrouwen dat zij stelde in 

commissiearbeid, en daarmee in de parlementaire variant waarvoor zij had gekozen. ‘Het verdriet 

mij altijd’, zei Hahn toen commissielid Jan Willem Evers uitgebreid uiteenzette waarom hij een 

rapport niet had ondertekend, 

 

‘waneer ik in deeze vergadering het verhaal moet aanhoren van het geen er bij de benoemde 

commissien voorgevallen is. Ik beschouw eene commissie gesteld om te adviseren als een persona 

                                                 
110 Dagverhaal I, nr. 7 (zitting 10 maart 1796) 53; ‘Reglement van orde’, 157, artikel 43. 
111 Vergelijk Van Vree, Nederland als vergaderland, 152. 
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moralis, waarin de meerderheid het advys regelt en van wege het geheel uitbrengt; ik vind dat de 

vergadering met de intentien van commissarissen niets te doen heeft.’112 

 

In een debat over de vraag of de voorgangers van kerkgenootschappen in de toekomst al dan niet 

van staatswege bezoldigd moesten worden, gebeurde het zelfs dat binnen een commissie die was 

opgedragen deze kwestie te onderzoeken en de vergadering op dit punt te adviseren zoveel 

verdeeldheid bestond dat zij wel één rapport had uitgebracht, maar dat zij in dit rapport twee 

alternatieve en op het belangrijkste punt aan elkaar tegenovergestelde plannen had opgenomen: 

plan A was nogal duister geformuleerd, maar voor de leden van de vergadering bestond er geen 

twijfel over dat alle voorgangers voortaan een staatssalaris zouden krijgen als het in werking werd 

gebracht; plan B daarentegen was er volstrekt helder over dat er vanuit de staatskas ‘geene 

betalingen […] aan of ten behoeve van een of ander godsdienstig genootschap’ zouden worden 

gedaan.113 

Het gerucht ging dat het de streng gereformeerde commissievoorzitter Van de Kasteele was 

geweest die had geweigerd zijn particuliere standpunt prijs te geven. Hij zou daarmee voor een 

patstelling hebben gezorgd binnen de commissie.114 Onder meer Vreede, Van Hooff, Van Leeuwen 

en wederom Hahn spraken hun verbijstering uit dat de commissieleden niet één – ‘zoals de aard 

van eene commissie schijnt te vorderen’ – maar twee ontwerpen hadden gepresenteerd. De 

genoemde leden eisten dat de vergadering voor zij met de bespreking van het rapport zou beginnen 

eerst zou doen wat eigenlijk de commissie had moeten doen: niet langer ‘rondom het groote punt 

dwalen’, maar nu eindelijk eens bepalen of zij plan A of plan B tot leidraad van verdere 

beraadslagingen zou aannemen.115 

Er zijn wel meer voorbeelden te geven van commissies die er niet in slaagden met één mond te 

spreken, maar het moet gezegd dat veruit de meeste commissieleden wél in staat bleken hun ego 

tijdelijk uit te schakelen en hun handtekening te zetten onder een rapport dat niet geheel hun eigen 

mening weerspiegelde. Alleen een door alle commissieleden ondertekend rapport verschafte de 

commissie het benodigde gezag om in het plenaire debat dat zou volgen werkelijk een rol van 

betekenis te kunnen spelen. De wens om alle commissieleden binnen boord te houden leidde wel 

regelmatig tot rapporten die van dubbelzinnige formuleringen aan elkaar hingen. 

                                                 
112 Dagverhaal IV, nr. 394 (zitting 20 februari 1797) 1000-1004; nr. 396 (zitting 20 februari 1797) 1012. 
113 Dagverhaal V, nr. 530 (zitting 10 mei 1797) 1031-32; nr. 531 (zitting 10 mei 1797) 1033-34. 
114 Teding van Berkhout, Dagboek, 187. 
115 Dagverhaal V, nr. 531 (zitting 10 mei 1797) 1034-37. 
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De werkwijze 

 

Hoe zag de arbeid van de vergadering er in de praktijk uit? Voor een juist begrip van de debatten die 

in het vervolg van deze studie aan de orde zullen komen, is het van belang in deze paragraaf 

systematisch de procedurele stappen na te gaan die in de zittingen van de Nationale Vergadering 

werden gevolgd. De stappen zijn waar nodig voorzien van een of meer concrete voorbeelden, die 

niet willekeurig zijn gekozen, maar aan de hand van veelbesproken inhoudelijke thema’s laten zien 

welke obstakels de parlementsleden in hun dagelijkse arbeid op hun pad vonden. De hier volgende 

paragraaf kan tevens worden beschouwd als een kort vademecum voor toekomstig gebruik van het 

Dagverhaal, dat zich zonder kennis van de vergaderprocedures en de terminologie niet altijd even 

gemakkelijk laat hanteren als historische bron. 

 

Adviezen en preadviezen 

 

Ieder vergadertraject begon met de plenaire lezing van een stuk; zoals hierboven reeds duidelijk 

werd, kon het daarbij gaan om rekesten of adressen van burgers, missives van lagere overheden, 

diplomatieke vertegenwoordigers en andere mogendheden, voorstellen van parlementsleden, 

rapporten van commissies of comités of de mededeling van een belangrijke gebeurtenis. Wanneer 

in de vergadering een stuk was gelezen, bracht de voorzitter hierover een zogeheten preadvies uit.116 

Hij moest dit advies ter plekke formuleren, daar hij niet, zoals in de Staten-Generaal gebruikelijk 

was geweest, van tevoren op de hoogte werd gesteld van de stukken die ter tafel zouden werden 

gebracht.117 Een voorstel van Jan Pieter van Wickevoort Crommelin om dit gebruik ook in de 

Nationale Vergadering in te voeren, had bij de vergadering geen gehoor gevonden, omdat, zoals 

Christiaan Reyns het wat onhandig verwoordde, de ‘president geen primus inter pares’ was.118 Coert 

van Beyma nam bij de bespreking van dit voorstel de gelegenheid te baat om te laten blijken dat hij 

zelfs het principe van het preadvies zoals dat nu werd gehanteerd te ver vond gaan: 

 

‘Ik heb in Frankrijk, waar men toen de vrijheid kende, die wij nog maar van verre zien, ook 

vergaderingen bijgewoond, maar daar mogt de president nimmer spreeken, als met toestemming 

                                                 
116 ‘Reglement van orde’, 155, artikel 7. 
117 Schöffer, ‘Naar consolidering en behoud’, 86-87. 
118 Dagverhaal III, nr. 179 (zitting 6 september 1796) 79; Reyns bedoelde eerder te zeggen dat de voorzitter slechts 
primus inter pares was, en daarom niet meer speciale bevoegdheden behoorde te krijgen dan volstrekt nodig. 
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der vergadering, en zijn plaats aan een ander voor die tijd cedeerende. Veel liever […] zou ik zien, 

dat men het voetspoor in dezen van de Franschen volgde.’119 

 

Zoals wel vaker stond Van Beyma in zijn beroep op de Franse praktijk alleen; het preadvies bleef 

gehandhaafd. 

Bij het uitbrengen van een preadvies gaf de voorzitter aan hoe hij dacht hoe de vergadering over 

een stuk zou moeten beschikken. Hij kon hiervoor kiezen uit verschillende mogelijkheden, die 

meest afkomstig waren uit het vergaderjargon van de oude Republiek, maar een enkele keer ook van 

het Franse parlement waren afgekeken. Was een stuk geen verzoek of klacht maar een mededeling 

of een steunbetuiging voor een bepaald standpunt, dan kon de voorzitter adviseren het aan te 

nemen voor kennisgeving ofwel notificatie. Zulke stukken leidden doorgaans tot de minste 

controverse. Wel ontstond regelmatig onenigheid over de vraag of in het genomen decreet al dan 

niet een eervolle vermelding voor de indieners van het stuk moest worden opgenomen; de hier 

gebruikte term was honorabele mentie, naar het Franse mention honorable. 

De discussies hierover waren meestal procedureel van vorm, maar politiek van aard. Op 28 

november 1796, te midden van het heftige debat over de aanvaarding van het Plan van Constitutie, 

werd een aantal rekesten gelezen van ‘ingezetenen van Nederland’, die vroegen om de volstrekte 

eenheid en ondeelbaarheid van de republiek. Jacob Nolet en Johan Brands wilden hieraan 

honorabele mentie toekennen; Willem Teding van Berkhout en Tammo ten Berge verzetten zich 

hiertegen ten stelligste, omdat zij vonden dat de vergadering daarmee vooruit zou lopen op haar 

eigen oordeel in deze kwestie. 

Vreede was met Nolet en Brands van mening dat burgers die hun vaderlandsliefde op een ‘zoo 

energique wijze’ lieten blijken niets dan lof verdienden, maar voegde daar aan toe dat burgers die 

‘tegengestelde adressen’ bij de vergadering zouden inleveren zeker géén eervolle vermelding 

verdienden, omdat rekwestranten die zich verzetten tegen de grondbeginselen van de omwenteling 

bij hem in een veel minder hoog aanzien stonden. Hij reageerde hiermee op Schimmelpenninck, 

die geen honorabele mentie wilde voor de politieke standpunten in de rekesten, maar wel voor het 

feit dat de rekwestranten zich door hun actieve opstelling positief hadden onderscheiden van zoveel 

van hun landgenoten, die ‘stil en werkeloos’ toekeken. Uiteindelijk werd uitgerekend op voorstel 

van de doorgaans niet erg verzoenend ingestelde Coert van Beyma besloten dat de uitdrukking 

honorabele mentie achterwege zou worden gelaten, maar dat in plaats daarvan zou worden 
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gedecreteerd ‘dat de vergadering, erken[nen]de de blijken van warme vaderlandsliefde, door de 

ondertekenaars in de adressen uitgedrukt, dezelve aanneemt voor notificatie’.120 

De voorzitter van de Nationale Vergadering kon ook van mening zijn dat een stuk niet in 

behandeling behoorde te worden genomen. Wanneer hij de inhoud van een stuk niet van belang 

vond of wanneer er beledigende uitdrukkingen aan het adres van de vergadering in voorkwamen, 

kon hij adviseren het te seponeren; in de contemporaine terminologie was het dan geen punt van 

deliberatie of werd het zonder dispositie uitgegeven. Wanneer de vergadering besloot dat een stuk niet 

behoorde tot haar eigen beleidsterrein maar tot dat van een lagere overheid of van de rechterlijke 

macht, werd het doorgestuurd of gerenvoyeerd – een term die ook in de oude Republiek was gebruikt 

– aan de competente instantie.121 Zeker wanneer het de vraag was of een stuk thuishoorde bij de 

nationale of bij een provinciale vergadering, was het voortdurend onderwerp van discussie of de 

inhoud van de tekst viel onder wat in het Reglement was omschreven als ‘het huishoudelijke der 

gewesten’. 

De provincies die het meest gebeten waren op hun gewestelijke soevereiniteit hadden in de 

onderhandelingen over de totstandkoming van de Nationale Vergadering gedaan gekregen dat zij 

ieder geval tot de invoering van de constitutie het bestuur zouden houden over het ‘huishoudelijke 

speciaal met relatie tot het justicieele, financieele, politie en oeconomie’. Moest het woord ‘speciaal’ 

echter zo worden opgevat dat de Nationale Vergadering zich alléén met deze vier terreinen niet 

mocht bemoeien en dat zij in alle andere gevallen bevoegd was het rekest te behandelen? Of 

betekende ‘speciaal’ dat de vergadering zich met de vier genoemde gebieden in ieder geval niet 

mocht bezighouden, en dat verder per geval moest worden beoordeeld of een rekest bij de 

Nationale Vergadering of bij een provinciale vergadering thuishoorde? En waar lagen eigenlijk de 

grenzen van de vier bij naam genoemde domeinen? 

De leden van de vergadering verschilden hierover radicaal van mening, en brachten hele dagen 

door met bakkeleien over de vraag wat precies huishoudelijk was en wat niet. In algemene zin was 

het daarbij zo dat parlementsleden minder zaken als huishoudelijk plachten te beschouwen 

naarmate ze onvoorwaardelijker voorstanders waren van het principe van de eenheid en 

ondeelbaarheid, maar hierop waren talloze uitzonderingen mogelijk. Opportunisme won het op dit 

punt dikwijls van de wens consistent en daarmee geloofwaardig te zijn. De toon werd meteen gezet 

toen al op de vierde zittingsdag de zogenaamde ‘Friese kwestie’ in de vergadering ter sprake kwam. 

Zoals we eerder zagen had Friesland pas ingestemd met het Reglement na een revolutionaire 

omwenteling in die provincie, waarbij een groot deel van het sterk tegen een Nationale Vergadering 
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gekante Friese Bestuur plaats had moeten maken voor radicalere revolutionairen die wél een 

nationale volksvertegenwoordiging wilden.122 Een aantal van de afgezette leden van het Provinciaal 

Bestuur was vervolgens naar Groningen gevlucht. 

Deze ‘Uitgewekene Representanten van het Volk van Friesland’, die zich nog altijd beschouwden 

als de rechtmatige vertegenwoordigers van het Friese volk, hadden zich nu door middel van een 

rekest gericht tot het lichaam waarvan zij niet hadden gewild dat het opgericht zou worden. Zij 

beklaagden zich in dit rekest dat het nieuwe Friese gezag de indertijd nog door henzelf aangestelde 

‘onpartijdige rechters’ van het Friese Hof had vervangen door ‘wettelooze indringers in het 

verkragte volksgezag’, tegenover wie ze weigerden zich voor hun wettige daden te verantwoorden. Zij 

vertrouwden er daarom op 

 

‘dat uwe vergadering, waarop het oog van Nederland, waarop het oog van Europa zich thans gaat 

vestigen, billijkheid, recht en vrijheid, boven redeloos geweld, boven krijtende onrechtvaardigheid 

en alle orde en wetten vertredende regeringloosheid, zal handhaven’.123 

 

De Nationale Vergadering had met dit rekest onmiskenbaar een belangrijke slag gewonnen in haar 

streven door de gehele natie erkend te worden als hoogste gezagsorgaan. Bij de parlementsleden die 

de Friese omwenteling van januari beschouwden als een noodzakelijke en daarom legitieme 

revolutionaire stap op weg naar de staatkundige eenheid overheerste echter de verontwaardiging 

over wat zij zagen als schaamteloos opportunisme. De personen die zich nu beklaagden, hield Johan 

Valckenaer zijn collega’s voor, ‘zijn juist dezelve, die de daarstelling uwer vergadering met alle kracht 

[…] hebben tegengehouden en tegengewerkt. Het zijn dezelve […] die nu zij van hunnen 

provincialen troon zijn gebonsd […] uwe autoriteit imploreren.’124 

Ploos van Amstel, Bosch, Midderigh, Van Zonsbeek, Vonk, Nuhout van der Veen en andere 

revolutionaire voorstanders van de eenheid beweerden in de bespreking van het rapport over dit 

rekest uit alle macht dat deze kwestie krachtens het Reglement ‘geheel huishoudelijk’ was, en dat de 

vergadering het Friese Provinciale Bestuur in het uiterste geval slechts met een vrijblijvende missive 

mocht aansporen tot een verzoenende houding. Hun felste tegenstanders in deze kwestie waren 

parlementariërs als Teding van Berkhout, Kantelaar, Nieuhoff, Van Castrop, Ten Berge en Jordens, 

die zich in het verdere verloop van de vergadering zouden laten kennen als onvermoeibare 

pleitbezorgers van de handhaving van de gewestelijke soevereiniteit, maar nu wilden dat de 

Nationale Vergadering uit haar midden een commissie benoemde die zich in Friesland persoonlijk 
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in de kwestie zou mengen. Na een discussie die bijna drie volle dagen in beslag nam werd op 6 april 

uiteindelijk besloten tot een missive.125 Toen de kwestie enkele dagen later wederom opborrelde, 

liet Hahn zich ontvallen 

 

‘dat het bloed mij in de aderen kookt, en dat het dus misschien wijzer was niet te spreken; maar ik 

zal alleen zeggen, dat op deze wijze de Nationaale tijd verspild wordt, terwijl er reeds sedert 

maandag zo veele zaaken aan de orde van de dag [zijn] en behooren afgedaan te worden’.126 

 

De bittere strijd die de Nationale Vergadering zou uitvechten over de grenzen van haar eigen macht 

was toen pas net begonnen. De Friese kwestie zou de vergadering blijven verdelen, en de vraag of de 

vergadering bevoegd was zich ergens in te mengen werd ook in andere kwesties voortdurend aan de 

orde gesteld. De meeste leden van de vergadering lieten daarbij hun telkens wisselende positie 

afhangen van de aard van de zaak en van het heersende politieke klimaat bij het overheidsorgaan 

waaraan de kwestie eventueel zou moeten worden overgelaten. Een complicerende factor was dat 

parlementsleden elkaar regelmatig wezen op dit weinig consequente gedrag. 

Zo werd op 19 december 1796 in het verlengde van de Friese kwestie een rapport voorgelezen 

over het gedrag van Reinier Dibbetz, de griffier van het afgezette Friese bestuur, die eveneens naar 

Groningen was uitgeweken, en zich nu in Den Haag volop in het politieke strijdgewoel had 

gemengd. Dibbetz was door het Hof van Friesland aanvankelijk beschuldigd van ‘landsdieverij’, een 

beschuldiging waarop de rechtbank later was teruggekomen. De vraag was nu of de Nationale 

Vergadering zich in deze kwestie moest mengen en Dibbetz in zijn eer moest herstellen, of dat dit 

een huishoudelijke justitiële kwestie was waarmee zij zich niet had te bemoeien. Volgens de 

Amsterdammer Hendrik van Castrop bleek uit het rapport dat Dibbetz ‘puur, zuiver en innocent’ 

was. Hij distantieerde zich krachtig van de suggestie ‘dat de Vergadering een rechterlijke rok zoude 

aantrekken’ indien zij met de opstellers van het rapport zou concluderen dat de beschuldiging aan 

het adres van Dibbetz ‘in een vlaag van drift’ was begaan.127 

De volgende dag behandelde de vergadering een rekest van een zekere Hendrik Tigman, die 

beweerde door het volk ‘wel en wettig’ te zijn verkozen tot schout van Texel en baljuw van Eierland. 

Tigman beklaagde zich over het Provinciale Bestuur van Holland, dat weigerde hem als zodanig te 

erkennen om de eenvoudige reden dat schout en baljuw helemaal geen verkiesbare ambten waren. 

Van Castrop was nu van mening dat de Nationale Vergadering zich niet in de kwestie behoorde te 

mengen, en deed daarbij zonder blikken of blozen een beroep op de artikelen 100 en 101 van het 
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Reglement, die de gewesten het bestuur liet over huishoudelijke zaken. Zijn Rotterdamse collega 

Johan Brands reageerde furieus: 

 

‘Gisteren, toen […] het rapport over den Burger Dibbetz wierd uitgebracht, waren veele leden van 

advis, dat het verschil tuschen het Provinciaal Bestuur in Friesland, en den gem[elde] Burger 

Dibbetz een pure domestique zaak was. […] De Burger Van Castrop integendeel heeft bij herhaalde 

rijzen trachten te beweeren, dat […] deze Nationale Vergadering er de uitspraak over moest doen. 

[…] Ik meende dus dat deze zaak op dezelfde wijze zoude kunnen worden getracteerd […] Maar 

neen! de burger Van Castrop maakt hier en geheel andere tournure, en zegt: dit is een zuivere 

huishoudelijke zaak.’128 

 

Zowel het opportunistisch handelen zelf als de pogingen om dit aan de kaak te stellen vonden 

enkele dagen later onverbiddelijk hun weg naar de lezers van het Dagverhaal. Ze misten hun 

uitwerking niet – zelfs voor de niet vooringenomen eenentwintigste-eeuwse lezer is het moeilijk 

jegens een inderdaad weinig scrupules kennend parlementslid als Van Castrop geen antipathie te 

ontwikkelen – en deden daarmee ernstig afbreuk aan de waardigheid die de vergadering nodig had 

om zich te kunnen ontwikkelen tot een gezaghebbend politiek lichaam. 

 

Wanneer de voorzitter meende dat een voorstel of een rekest in behandeling diende te worden 

genomen, kon hij de vergadering aanraden eerst een deskundig oordeel te vragen alvorens zij tot 

besluitvorming overging. Het stuk kon dan voorzien van een verzoek om consideratiën en advies – ook 

dit was een begrip uit de praktijk van de Staten-Generaal – worden doorgestuurd naar een van de 

uitvoerende comités of naar een lagere overheidsinstantie. De vergadering kon de processen van 

informatievoorziening en oordeelsvorming ook zelf ter hand nemen en het commissoriaal maken; 

zij benoemde dan uit haar midden een tijdelijke commissie of stelde een stuk in handen van een 

reeds bestaande commissie. In alle gevallen moest de vergadering vervolgens afwachten tot de 

bevoegde personen rapport kwamen uitbrengen. Wanneer dit gebeurde, werd de voorzitter geacht 

te vragen of de vergadering direct met de bespreking van het rapport wilde aanvangen of verkoos de 

behandeling uit te stellen tot een later moment, zodat de leden het nader konden bestuderen. 

In de laatste plaats kon de voorzitter adviseren een stuk in beraad ofwel in advies te houden. Dit 

gebeurde bijvoorbeeld wanneer er naar aanleiding van een eerder ontvangen stuk met vergelijkbare 

strekking al een onderzoek was gestart waarvan hij eerst de uitkomst wilde afwachten, of wanneer 
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hij vond dat de vergadering door het stuk te behandelen de constitutiecommissie in de wielen zou 

rijden. Wanneer twaalf leden van de vergadering dit vroegen, was de voorzitter verplicht de 

bespreking van een stuk uit te stellen tot de volgende dag, waarop de kwestie dan moest worden 

afgedaan. Een stuk kon ook voor langere termijn in beraad worden gehouden. Het kwam wel voor 

dat de termijn niet door de vergadering werd bepaald; de zaak keerde dan in de praktijk soms nooit 

meer terug op de agenda. Als parlementsleden een kwestie zonder verdere motivering probeerden 

uit te stellen, laadden zij daarmee al snel de verdenking op zich dit te doen omdat ze vermoedden 

dat de meerderheid die zich op dat moment aftekende hen onwelgevallig zou zijn.129  

Vaker echter werd bij het uitstellen van de behandeling ook een termijn vastgesteld die varieerde 

van enkele dagen tot twee weken. De behandeling werd dan voor een bepaalde zitting aan de orde 

van de dag gesteld, een vertaling van het Franse ‘mettre à l’ordre du jour’.130 Regelmatig gebeurde het 

dat de bespreking van een rapport of de behandeling van een ander stuk aan de orde van de dag 

was, maar dat er zoveel onvoorziene en dringender zaken op de agenda stonden dat het toch niet 

kon worden behandeld; er konden dan weken en zelfs maanden verstrijken. In de vergaderzaal hing 

een lijst aan de hand waarvan de parlementsleden konden bepalen welke zaken de eerstvolgende 

dagen moesten worden afgedaan.131 Wanneer de vergadering hier toch niet aan toekwam, bleven ze 

aan de orde van de dag tot dit wel was gebeurd. 

Wanneer een kwestie aan de orde van de dag werd gesteld, gebeurde dit om de parlementsleden 

in de gelegenheid te stellen over deze kwestie desgewenst een advies uit te brengen. Zij deden dit 

doorgaans met lange vertogen die ze van tevoren uitschreven en in de vergadering in hun geheel 

voordroegen. In de meeste gevallen gaven ze een exemplaar van hun redevoering af aan de 

redacteuren van het Dagverhaal, die deze dan integraal opnamen in hun verslaglegging van de 

zitting.132 Eenmaal voelden de redacteuren zich verplicht expliciet te vermelden dat zij van een ‘vrij-

geëxtendeert discours’ van Schimmelpenninck alleen het ‘hoofdzaakelijke’ hadden kunnen 

weergeven, omdat ‘de Burger Schimmelpenninck zijn discours niet in schrift had, maar het voor de 

vuist uitsprak’.133 Schimmelpenninck improviseerde zijn toespraken wel vaker en hij deed dit met 

verve, maar hij lijkt hierin wel uitzonderlijk te zijn geweest.134 Niettemin kwam het regelmatig voor 

dat ook redevoeringen van andere parlementsleden in het Dagverhaal slechts bij benadering ofwel in 

                                                 
129 De wisselvalligheid van de uitkomst van stemmingen wordt geëxpliciteerd door Van Castrop in Dagverhaal II, 
nr. 88 (zitting 8 juni 1796) 85. 
130 Vergelijk Denis-Farge, Procédure des délibérations, 25-47. 
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substantie konden worden weergegeven, bijvoorbeeld omdat ze hadden verzuimd een afschrift in te 

leveren. 

De meeste leden van de vergadering waren niet met al te veel improvisatietalent behept. 

Wanneer zij hun speeches eenmaal hadden uitgeschreven, hielden ze er doorgaans aan vast, ook als 

de punten die ze wensten te maken al door vele sprekers voor hen waren gemaakt en door talloze 

anderen waren herhaald. Soms trachtten parlementsleden dit te ondervangen door een duidelijk 

eerder geschreven voordracht te laten voorafgaan door een korte later geschreven inleiding waarin 

ze zich ervoor verontschuldigden of zich er ten minste van bewust toonden dat in hun eigen 

bijdrage niet veel nieuws meer aan de orde gesteld zou worden – om de bijdrage vervolgens toch in 

haar geheel voor te lezen. 

 Zeker in het geval van onderwerpen waarover rapport na rapport verscheen en die zo steeds 

weer op de parlementaire agenda terugkeerden ging het in de praktijk al snel nauwelijks meer om 

wederzijdse overtuiging. In het debat over de vraag of het Plan van Constitutie al dan niet als 

discussiestuk moest worden aanvaard, erkende de federalist Jacob de Mist dat als de meerderheid 

ervan overtuigd was dat de natie ‘volstrekte één en ondeelbaarheid in hunne bijzondere 

huishouding en zamensmelting van schulden’ wilde, het niet kon missen of zij zou besluiten het 

Plan te verwerpen. Hij zou zich in dat geval graag aan dit besluit onderwerpen omdat, zo betuigde 

hij, ‘ik door het uitbrengen van mijn advys, contrarie aan die volstrekte eenheid, mijn geweten heb 

geschoond’.135 

Toen op 2 december uiteindelijk was besloten dat de eenheid en ondeelbaarheid de grondslag 

moest vormen voor het uiteindelijke constitutieontwerp, kon Teding van Berkhout het een maand 

later toch niet laten om voor de zoveelste keer op te merken dat hij het zeer nadelig zou vinden 

wanneer dit principe ‘zonder eenige modificatie of restrictie’ in de grondwet werd opgenomen. Hij 

stelde daarbij in ‘niets van aanbelang’ te kunnen toestemmen wanneer hij ‘in gemoede van het 

tegendeel overtuigd’ was, en zich alleen door zijn redevoeringen te kunnnen verantwoorden bij het 

Nederlandse volk.136 Ook De Mist bleef zichzelf uit ‘bezef van pligt’ keer op keer herhalen, en toen 

in diezelfde januarimaand het debat over de schuldensamenvoeging een aanvang nam, was hij er 

onder het motto ‘ik mag niet zwijgen, zo lange ik mag en kan spreken’ als eerste bij met een zeer 

uitvoerig advies waarin hij al zijn argumenten nog eens de revue liet passeren.137 

Niet iedereen hechtte er zo sterk aan voortdurend verantwoording te blijven afleggen. Het kwam 

ook wel voor dat parlementsleden die zich in een bepaalde kwestie als spreker hadden aangemeld 
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‘ter besparing der nationaale tijd’ van het woord afzagen en zich aansloten bij één van de 

voorgaande sprekers. 138  Minder vaak gaven de volksvertegenwoordigers expliciet toe eerst een 

bepaald standpunt te hebben gehuldigd, maar zich er vervolgens van te hebben laten overtuigen dat 

een ander standpunt beter was.139 Hoewel de leden van de Nationale Vergadering het er over eens 

waren dat zij in de ideale situatie unanieme consensus bereikten door wederzijdse overtuiging, de 

wijze waarop ook in de Staten-Generaal beslissingen tot stand waren gekomen, lijken individuele 

volksvertegenwoordigers het in de nieuwe, publieke situatie als gezichtsverlies te hebben ervaren 

wanneer ze niet tot de overtuigers maar tot de overtuigden behoorden.140 

Het feit dat de volksvertegenwoordigers de commissierapporten en redevoeringen zelf in het 

Dagverhaal konden teruglezen, betekende een belangrijke verandering ten opzichte van de 

vergaderpraktijk van de Staten-Generaal. Omdat ter discussie liggende stukken of redevoeringen 

daar slechts in uitzonderlijke gevallen werden vermenigvuldigd en onder de leden verspreid, 

moesten alle aanwezigen steeds goed opletten wanneer deze in de vergadering werden voorgedragen. 

Zonder de stukken gelezen te hebben en alleen op basis van hun gehoor formuleerden de 

verschillende gewestelijke deputaties vervolgens hun adviezen, een begrip dat zoals we zagen door de 

Nationale Vergadering werd gehandhaafd. Deze adviezen werden dan door de voorzitter samengevat 

tot een conclusie, die de griffier samen met het voorstel en de adviezen opnam in een resolutie; deze 

resolutie moest de volgende dag wel door de delegaties worden goedgekeurd, waarbij het nog tot 

protesten kon komen; dit neemt echter niet weg dat de besluitvorming in tamelijk hoge mate afhing 

van de wijze waarop twee individuen – de tijdelijke voorzitter en de griffier – het in de vergadering 

gelezene interpreteerden of wensten te interpreteren.141 

Ook in de Nationale Vergadering werden commissierapporten lang niet altijd gedrukt en aan de 

leden rondgedeeld, maar hun integrale publicatie in het Dagverhaal stelde de parlementsleden in 

staat om bij de behandeling van zo’n rapport toch tot in detail op de inhoud in te gaan. 

Voorwaarde was wel dat de redacteuren ervoor kozen het rapport direct op te nemen in hun verslag 

van de zitting waarin het in de vergadering werd meegedeeld, en niet, zoals ook wel gebeurde, pas in 

het verslag van de dag waarop met de bespreking werd begonnen; het verscheen dan mogelijk te laat 

in druk om voor de parlementsleden nog van nut te kunnen zijn. Bij onderwerpen van belang 
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strekten de standpuntuitwisselingen zich doorgaans evenwel uit over meerdere zittingsdagen en 

werden ze regelmatig onderbroken door de behandeling van urgentere zaken. Omdat het Dagverhaal 

in de tussentijd gewoon doorliep, hadden de leden die later het woord voerden dan alsnog de 

beschikking over het rapport; bovendien konden zij beschikken over de redevoeringen van de 

sprekers die hen waren voorgegaan. 

Regelmatig verwezen parlementsleden naar het Dagverhaal wanneer ze hun collega’s wilden 

herinneren aan zaken die eerder in de vergadering waren gezegd of voorgevallen. Dit gebeurde tot 

ergernis van Hahn, die zei het blad weliswaar met genoegen te lezen, maar wel vond dat het als niet 

door de vergadering zelf uitgegeven orgaan ‘geene authenticiteit’ had. Hij prees de vlijt van de 

‘dagbladschrijvers’, maar voegde daar aan toe dat zij niet feilloos waren ‘omtrent het opgeven der 

onderscheidene advysen’, en dat de vergadering argumenten die uit het Dagverhaal waren gehaald 

niet als bewijsvoering kon toestaan.142 Hahn was op dit punt echter een roepende in de woestijn. 

De meesten van zijn collega’s koesterden het Dagverhaal toch vooral als een parlementair 

hulpmiddel van onschatbare waarde, dat door de permanente beschikbaarmaking van de stukken 

en het scheppen van de mogelijkheid collega’s te confronteren met hetgeen zij eerder gezegd 

hadden de aard van de politiek radicaal had veranderd. 

 

Debatteren en besluiten 

 

Als de voorzitter na de eerste lezing van een stuk een preadvies had gegeven, was hij verplicht te 

vragen of er leden waren die hierop iets hadden aan te merken.143 Wanneer een rapport van een 

parlementaire commissie was gelezen, werd hij verondersteld te vragen of de vergadering aan het 

rapport als geheel en dus ook aan het daarin doorgaans opgenomen conceptdecreet haar 

goedkeuring verleende. Wanneer een kwestie aan de orde van de dag was geweest en alle 

parlementsleden die hadden aangegeven hierover het woord te willen voeren aan bod waren 

gekomen, behoorde de voorzitter opnieuw een preadvies te formuleren. 

In alle gevallen gold dat wanneer geen enkel lid van de vergadering dan het woord vroeg, de 

voorzitter het besluit afhamerde; het besluit was hiermee genomen. Meestal verliep deze procedure 

zonder problemen, maar in een enkel geval liet de voorzitter, te goeder trouw of met opzet, de 

hamer te snel vallen, steevast tot opperste verontwaardiging van de leden. Jan van Hooff 

waarschuwde nadrukkelijk voor het gevaar van besluiten die niet tot stand zouden zijn gekomen 

wanneer ‘overhaaste hamerslagen het woord niet als het waare uit den mond der adviseerende leden 

                                                 
142 Dagverhaal III, nr. 212 (zitting 10 oktober 1796) 338. 
143 ‘Reglement van orde’, 155, artikel 7. 



192 
 

hadden geslagen. Dusdanige hamerslagen […] heb ik beschouwd, als zoo veel nagels aan de doodkist 

der vrijheid geklonken.’144 

Parlementsleden die het niet eens waren met een preadvies of met een in een rapport 

opgenomen concept-decreet, maakten dit bij de voorzitter kenbaar. Zij motiveerden hierop hun 

bezwaren en deden een tegenvoorstel. Anderen stonden vervolgens op om zich achter het advies van 

de voorzitter te scharen, en een echt debat was geboren. In het geval dat slechts een of enkele leden 

zich tegen het advies van de voorzitter uitspraken, vervolgde deze na deze eerste discussieronde met 

het herhalen van zijn eigen voorstel, omdat hij er dan van uit kon gaan dat een ruime meerderheid 

van de vergadering het wel met hem eens was. De leden die zagen dat ze in hun bezwaren 

onvoldoende gesteund werden, kozen er meestal voor hun verzet op zo’n moment te staken en zich 

alsnog bij het hen onwelgevallige besluit neer te leggen. ‘Zoo de president denkt’, aldus Johan van 

Leeuwen nadat hij zich tegen de inhoud van een rapport had verklaard, ‘dat de meerderheid voor 

het advys der rapporteurs is, kan hij concludeeren […]; hij doe zoals het behoort, dat is zijne zaak. Ik 

heb mijn plicht betragt, en zie wel, dat weinige mij secondeeren.’145 

Het gebeurde ook wel dat parlementsleden opnieuw het woord namen om hun standpunt 

andermaal voor het voetlicht te brengen in een laatste poging hun collega’s toch nog te overtuigen. 

Ze konden de voorzitter eveneens verzoeken over te gaan tot een hoofdelijke stemming.146 Deze was 

dan verplicht aan dit verzoek gehoor te geven en de kwestie in omvrage te brengen ofwel het appel 

nominal te institueren. 

In het Dagverhaal werd de hoofdelijke stemming soms aangeduid met de Franse benaming appel 

nominal. Dit lijkt te suggereren dat deze wijze van stemmen was afgekeken van de vergaderpraktijk in 

de Franse Assemblée, die alleen haar toevlucht nam tot deze wegens tijdrovende stemwijze wanneer 

de daar gebruikelijke methode van zitten en opstaan geen duidelijke winnaar opleverde.147 Het 

Reglement van orde van de Commissie Bicker sprak echter van ‘hoofdelijke omvrage’, een benaming 

die onder de parlementariërs eveneens gangbaar was.148 De omvraag was een vast onderdeel geweest 

van de vergaderprocedure in de oude Republiek, waar zij betrekking kon hebben op het uitbrengen 

van adviezen, maar in het geval van meerderheidsbesluitvorming ook op het geven van een 

stemverklaring.149 

                                                 
144 Dagverhaal III, nr. 245 (zitting 10 november 1797) 603. 
145 Dagverhaal VI, nr. 582 (zitting 19 juni 1797) 286. 
146 ‘Reglement van orde’, 155, artikel 7. 
147 Opvallend is dat de Franse methode van zitten en opstaan in het Bataafse Reglement expliciet werd verboden: 
‘Reglement’, 32, artikel 110. Vergelijk hiermee Denis-Farge, Procédure des délibérations, 151-67; Castaldo, Méthodes de 
travail, 347-49; Brasart, Paroles, 44-45. 
148 ‘Reglement van orde’, 155, artikel 7. 
149 Vergelijk Van Vree, Nederland als vergaderland, 143. 
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Wanneer de voorzitter bemerkte dat er tegen zijn preadvies bezwaren bestonden bij een groot 

deel van de vergadering kon hij zelf tot een hoofdelijke stemming besluiten, of hij kon een door een 

van de leden gedaan tegenvoorstel waarvoor meer steun leek te bestaan aan de vergadering 

voorleggen. Als niet een, maar verschillende voorstellen door meerdere leden werden gesteund, 

ontstond regelmatig een discussie over de vraag welk van deze voorstellen de voorzitter in dat geval 

moest overnemen. Dit was eveneens het geval wanneer het preadvies van de voorzitter wel in 

stemming werd gebracht, maar vervolgens door de vergadering werd verworpen; ook dan moest uit 

de verschillende debatbijdragen immers één nieuw voorstel worden gekozen. Niet alleen de aard 

van het voorstel stond daarbij ter discussie, maar regelmatig ook de precieze formulering. Als een 

voorstel uiteindelijk in stemming werd gebracht, kon het uiteraard worden verworpen; in dat geval 

lagen alle opties weer open, en begon het debat opnieuw. 

Wanneer eenmaal was besloten dat er een hoofdelijke stemming moest komen en hoe de 

precieze vraagstelling moest luiden, werden de namen van de leden opgelezen en gaven dezen aan 

voor of tegen te zijn. 150  De volgorde bij de stemmingen werd bepaald door de tweewekelijks 

wijzigende plaatsnummers. Net als bij het uitbrengen van de adviezen, dat geschiedde in de 

volgorde waarin de sprekers zich bij het bureau van de kanselarij hadden aangemeld, was er dus 

geen sprake van een vaste rang- of zitorde. Dit betekende het einde van de vergaderorde die tot 

1795 gebruikelijk was geweest in alle politieke vergaderingen van de Republiek: vaste zitplaatsen 

hadden daar de volgorde bepaald waarin de deelnemers zich mochten uitspreken. 

Net als het gebruik zelf vond de rangorde die was gehanteerd in de Staten-Generaal haar 

oorsprong in de hoofse vergadercultuur van de Bourgondische Nederlanden. Dit betekende dat de 

gedeputeerden uit het voormalig hertogdom Gelderland altijd eerst mochten spreken, gevolgd door 

die uit de voormalige graafschappen Holland en Zeeland en die uit de voormalige heerlijkheden 

Utrecht, Friesland, Overijssel en Groningen. Op andere bestuursniveaus werden standsverschillen, 

anciënniteit en leeftijd als criteria gehanteerd, maar een vast gegeven was dat het altijd dezelfden 

waren die de toon konden zetten. 151  Naast het loslaten van de last en ruggespraak kan het 

doorbreken van de vaste rangorde in de Bataafse politieke instituties worden beschouwd als de 

tweede revolutionaire herziening van het heersende vergaderregime. 

De Nationale Vergadering kende geen minimum aantal leden dat voor een stemming aanwezig 

moest zijn. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren dat in de ochtendsessie van 27 april 1797 met 19 

tegen 15 stemmen een besluit werd genomen. Coert van Beyma en enkele anderen protesteerden 

                                                 
150 Dagverhaal III, nr. 289 (zitting 29 november 1796) 164. 
151 Vergelijk Schöffer, ‘Naar consolidatie en behoud’, 80; John H. Grever, ‘The structure of decision-making in the 
States-General of the Dutch Republic, 1660-68’, PER 2.2 (1982) 125-53, aldaar 137; Gabriëls, Heren als dienaren, 
253; Van Vree, Nederland als vergaderland, 73 en 133-37. 
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ertegen dat een kwestie met maar 34 van de 126 leden kon worden afgedaan, maar voorzitter Jan 

Couperus wuifde deze protesten weg met het argument dat dit dagelijks gebeurde. Het besluit werd 

gewoon in het decretenregister bijgeschreven.152  

Volgens het Reglement van orde mochten volksvertegenwoordigers alleen afwezig zijn wanneer zij 

hiervoor ‘wettige redenen’ hadden. Zij moesten vooraf de voorzitter in kennis stellen van hun 

afwezigheid, en wanneer deze twijfelde aan de geldigheid van de opgegeven redenen kon hij deze 

aan de vergadering voorleggen. 153  Als geldige redenen golden in ieder geval ziekte en 

commissieverplichtingen, maar in de praktijk honoreerden de voorzitters ook absentieverzoeken 

waarvoor motieven in de persoonlijke sfeer werden aangevoerd. Het meest problematisch was echter 

niet de absentie met permissie, maar de grote groep parlementsleden die bij stemmingen ontbrak, 

maar formeel helemaal niet afwezig was. Toen aan het begin van de zojuist genoemde 

ochtendzitting van 27 april 1797 de presentielijst werd gelezen, waren niet 34, maar 102 leden 

aanwezig. De overige 68 leden hadden zich daarna teruggetrokken uit de vergadering, om mogelijk 

weer in de bankjes terug te keren voor het belangrijke constitutionele debat dat die middag op het 

programma stond. 

Jan Bernd Bicker, zelf een van de meest plichtsgetrouwe leden, bracht deze in zijn ogen zeer 

ongewenste afwezigheid op 20 oktober 1796 in de vergadering ter sprake. Hij vond dat 

parlementsleden die om persoonlijke redenen absent waren geen daggeld meer behoorden te 

ontvangen; daarnaast stelde hij voor de presentielijst ook bij sluiting van iedere zitting te lezen, en 

leden die bij de tweede lezing afwezig waren slechts de helft van hun daggeld toe te kennen. Vooral 

het eerste deel van het voorstel van de zelf puissant rijke Bicker stuitte op het nodige verzet, dat 

onder meer werd verwoord door Johan van Lokhorst. Deze zei genoodzaakt te zijn soms enkele 

dagen naar huis terug te keren omwille van zijn particuliere belangen, maar ook om zich van geld te 

voorzien, omdat de uitbetaling van de daggelden nogal eens op zich liet wachten. Ook wees hij op 

de mogelijkheid dat zich in de familie ziekten en sterfgevallen voordeden waarvoor parlementsleden 

zich moesten absenteren; Van Lokhorst kon zich niet voorstellen dat het Nederlandse volk wilde 

dat zij daarom hun daggeld misliepen.154 

Bickers voorstel werd commissoriaal gemaakt. Anderhalve week later stelde een commissie bij 

monde van Daniël de Leeuw voor dat voortaan niet alleen bij de sluiting van de vergadering, maar 

ook bij hoofdelijke stemmingen de absenties zouden worden genoteerd, en dat bij vijf absenties per 

maand één daggeld zou worden ingehouden. De vergadering was hiervan blijkbaar niet gediend, 

                                                 
152 Dagverhaal V, nr. 501 (zitting 27 april 1797) 799. 
153 ‘Reglement van orde’, 155, artikel 4. 
154 Dagverhaal III, nr. 224 (zitting 20 oktober 1796) 439. Vergelijk ook De Gou ed., Ontwerp van Constitutie, I, xx-
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want de bespreking van dit rapport liet eerst twee maanden op zich wachten, werd toen nogmaals in 

beraad gehouden, en keerde daarna niet meer terug op de agenda.155 Pas gedurende de tweede 

Nationale Vergadering werden de absentiepraktijken weer onderwerp van plenair debat.156 

Uit de grootschalige afwezigheid bij de behandeling van minder belangrijk geachte onderwerpen 

moet niet direct de conclusie worden getrokken dat de leden van de Nationale Vergadering massaal 

wegliepen voor de verantwoordelijkheden van hun ambt. Groen als ze waren groeiden de vele 

werkzaamheden hen soms boven het hoofd. Opeenvolgende voorzitters reageerden door hun 

collega’s een vergaderregime op te leggen waaraan onmogelijk viel te voldoen. Op vrijdag 30 maart 

1797 verzocht Van de Kasteele de voorzitter met klem die zaterdag nu eens geen zitting te houden 

omdat parlementsleden door ‘de veelheid der commissoriaalen, en de aanhoudende sessien […] met 

werkzaamheden overkropt waren’.157 Het Reglement van orde stelde dat zittingen zes dagen per week 

plaatsvonden, maar dat het de voorzitter vrijstond zo mogelijk ook de zaterdagen vrij te houden.158 

Aanvankelijk wilde dit nog wel redelijk lukken, maar naarmate de werkzaamheden en vooral ook de 

debatten toenamen werd de zaterdag steeds vaker vergaderdag, en was zelfs de zondag niet meer 

heilig. 159  De gewone zittingen begonnen om 11 uur ’s morgens en eindigden op wisselende 

tijdstippen in de namiddag, maar voorzitters belegden in drukke periodes ook regelmatig 

buitengewone avondzittingen, die tot na middernacht konden duren.160 

Zoals uit het volgende hoofdstuk zal blijken vormden zich in de Nationale Vergadering partijen. 

Van een onderlinge verdeling van portefeuilles die correspondeerden met de verschillende 

beleidsterreinen, een van de meest vanzelfsprekende functies van de hedendaagse politieke partij, 

was binnen de Bataafse partijen echter geen sprake. De Nationale Vergadering bestond in die zin 

uit 126 eenmansfracties die stuk voor stuk geacht werden zich persoonlijk in ieder denkbaar 

onderwerp te verdiepen, zonder dat ze daarvoor medewerkers in dienst hadden. Daarbij hadden de 

Bataafse parlementariërs te maken met allerlei andere aan hun ambt verbonden werkzaamheden. Ze 

moesten zelf hun toespraken schrijven en zelf brieven van burgers beantwoorden. Ze hechtten ook 

belang aan contact met het thuisfront en wilden op de hoogte blijven van wat er in de politieke pers 

verscheen. Het wekt daarom weinig verbazing dat velen er niet in slaagden alle zittingen volledig bij 

te wonen. 

Op maandag 3 oktober 1796 somde de backbencher Jan Smissaert in een brief aan zijn vriend 

Samuël Wiselius op dat hij de donderdag ervoor elf ambtelijke en verschillende persoonlijke 

                                                 
155 Dagverhaal III, nr. 234 (zitting 3 november 1796) 518; Dagverhaal IV, nr. 312 (zitting 30 december 1796) 348. 
156 Dagverhaal IX, nr. 886 (zitting 23 maart 1798) 226-28. 
157 Dagverhaal V, nr. 467 (zitting 3 april 1797) 522. 
158 ‘Reglement van orde’, 155, artikel 1. 
159 De vergadering hield slechts éénmaal op zondag zitting: Dagverhaal V, nr. 493 (zitting 23 april 1797) 736. 
160 Zie bijvoorbeeld Dagverhaal II, nr. 148 (zitting 5 augustus 1796) 564. 



196 
 

brieven had opgesteld en dat hij bovendien 24 folio’s notulen had uitgeschreven. ‘Ik zeg dit maar 

eens, tot een nieuw bewijs dat bij ons doorgaands meer te doen is, dan het publiek kan geloven.’161 

Zes maanden later was de situatie al niet veel anders. ‘Veelvuldig werk, buyten en behalven de steeds 

bijna permanente zittingen der Nationale Vergadering noodzaken mij zeer kort te zijn’, las Wiselius 

ditmaal in een brief van Jan Bernd Bicker.162 In de tweede Nationale Vergadering die in september 

1797 van start ging bleef de werkdruk onverminderd hoog. ‘De meeste in onse vergadering en daar 

onder ik’, schreef Coert van Beyma in december 1797, ‘hebben het zoo volhandig dat er bijna geen 

tijd tot eeten en slaapen overblijft; neem mij dus niet kwalijk dat ik u niet geantwoord heb’.163 

Omdat het geringe aantal leden dat aan stemmingen deelnam onverbiddelijk werd vastgelegd in 

het Dagverhaal, ontstond gemakkelijk de indruk dat de leden er de kantjes van afliepen. In de 

contemporaine strijd om de beeldvorming ging deze slag verloren, maar achteraf overheerst toch 

vooral de indruk dat de meeste leden van de vergadering, zelfs diegenen die aanvankelijk onder 

protest zitting namen, zich wel degelijk met volle toewijding van hun taak hebben gekweten. 

 

De resumptie van de decreten 

 

Aan het begin van iedere zitting werden de door de secretarissen opgestelde notulen van de vorige 

zittingsdag – met daarin ook de extensie oftewel de volgens een vaste formule opgeschreven weerslag 

van de genomen besluiten – plenair gelezen en goedgekeurd. Behoudens besluiten die omwille van 

hun urgentie zonder resumptie waren genomen, werden besluiten pas van kracht wanneer deze 

resumptie had plaatsgevonden, waarna ze werden opgenomen in het gepubliceerde decretenregister 

van de vergadering. Deze dagelijks verschijnende en per maand ingebonden Decreeten der Nationale 

Vergadering waren de opvolger van de Resolutien van de Staten-Generaal, waarop ze wat betreft 

opbouw en vormgeving erg leken. 164  De titels van deze beide publicaties geven aan dat de 

naamgeving van de besluiten wel was veranderd: waar ze in de Republiek resoluties heetten, werd 

nu, naar Frans voorbeeld, consequent gesproken van decreten. De begrippen extenderen en resumeren 

waren dan weer overgenomen uit de vergaderpraktijken van de oude Republiek, waar een 

                                                 
161 NA, Archief S.I. Wiselius, inv. nr. 5, brief Smissaert aan Wiselius, 3 oktober 1796. 
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vergelijkbaar gebruik gangbaar was geweest. 165 Ook in de Franse Assemblée was een dergelijke 

verificatieprocedure geïntroduceerd, maar de lecture du procès-verbal, zoals zij daar heette, maakte in 

de Bataafse terminologie geen school.166 

Een regelmatig terugkerende vraag was of de vergadering een eenmaal genomen besluit mocht 

rapporteren. Dit opmerkelijke gallicisme, dat herroepen betekende, vond haar oorsprong in de 

praktijk van de Franse Assemblée. 167  De Fransen hadden in tegenstelling tot de Bataven 

uitdrukkelijk in hun Règlement opgenomen dat decreten niet konden worden teruggedraaid, maar 

het feit dat de uitdrukking rapporter un décret in het leven werd geroepen wijst erop dat dit in de 

praktijk toch gebeurde. 168  Hetzelfde gold voor de Bataafse parlementsleden, die de Franse 

uitdrukking overnamen, al bleven sommigen van hen lang hun twijfels houden over de precieze 

betekenis: nog in mei 1797 omschreef Gerard van Marle de uitdrukking ‘een decreet rapporteren’ 

als ‘een van die nieuwigheden [… ] welke men hier te lande te voren niet gekend heeft’. Hij vroeg hij 

zich af of zij inhield dat een decreet als geheel vervallen werd beschouwd en dat de vergadering nu 

weer kon besluiten wat zij wilde, of dat met het ‘rapporteren’ van een decreet automatisch het 

tegendeel was besloten.169 De meeste leden van de vergadering waren het er toen al over eens dat de 

eerste betekenis de juiste was, maar hadden het principe daarmee niet noodzakelijkerwijs aanvaard. 

Regelmatig veroordeelden Bataafse volksvertegenwoordigers het herroepen van besluiten en stelden 

zij dat de goedkeuring van een decreet onrechtmatig zou zijn omdat dit een ander, reeds genomen 

decreet zou ‘rapporteren’. De vergadering, luidde hierbij de vaste formule, moest ‘gelijk blijven aan 

zich zelve’.170 

Jacob Kantelaar stelde hier tegenover dat de vergadering niet alleen het recht, maar zelfs de 

plicht had besluiten te veranderen, en zei het ‘ten hoogste onteerend’ voor de vergadering te vinden 

wanneer zij aan zichzelf gelijk zou blijven als zij zwaarwegende redenen had om ‘aan zich zelve 

ongelijk te worden’.171 Het lijkt erop dat deze realistische zienswijze naarmate de zittingsperiode 

verstreek – en meer besluiten voor verbetering of herziening vatbaar bleken – ook bij de rest van de 

vergadering de overhand kreeg. Men bleef echter van mening dat het ‘rapporteren’ van een decreet, 

zoals de opstellers van een rapport het verwoordden, niet mocht dan om dringende redenen en bij 

                                                 
165 Schöffer, ‘Naar consolidatie en behoud’, 86; Van Vree, Nederland als vergaderland, 144; Thomassen, Instrumenten 
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166 Castaldo, Méthodes de travail, 268-70. 
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volstrekte noodzakelijkheid, omdat een dergelijke stap blijk gaf van ‘wankelbaarheid in het bestuur’, 

en omdat ‘door het rapporteeren van een enkel decreet, alle de overige eenigsins op losse schroeven 

gesteld zouden worden’.172 

 

De parlementaire strijd verstomde meestal wanneer de hamerslag die een besluit bekrachtigde had 

geklonken, maar in enkele gevallen werd zij uitgerekt tot het moment van de resumptie, waarop het 

decreet werkelijk officieel werd gemaakt.173 Eén zo’n incident zal hier tot besluit van dit hoofdstuk 

wat breder worden uitgelicht, omdat het scherp laat zien dat de Nationale Vergadering weliswaar 

kon trachten haar zittingen zoveel mogelijk te reguleren door geschreven regelgeving, maar dat het 

gedeelde begrippenapparaat en de gezamenlijke uitgangspunten die nodig waren om de 

vergaderingen ordelijk te laten verlopen toch grotendeels in het debat zelf moesten ontstaan. 

Vanaf 17 maart 1797 discussieerde de vergadering voor de zoveelste keer over de vraag of de 

voorgangers van de kerkgenootschappen door de staat moesten worden betaald. Inzet van het debat 

was ditmaal een passage in artikel 705 van het Plan van Constitutie: ‘De staat zorgt […] dat alle 

kerkelijke leeraaren behoorlijk betaald worden.’174 Tot grote frustratie van de tegenstanders van de 

salariëring had de constitutiecommissie hiermee getoond zich volstrekt niets te hebben 

aangetrokken van alles wat zij hiertegen in lange zittingen hadden ingebracht. De sfeer tijdens het 

debat, dat nog eens een week duurde, was daardoor vanaf het begin af aan uiterst grimmig, maar de 

situatie escaleerde volledig op zaterdag 25 maart. 

Het begon ermee dat voorzitter Cornelis de Rhoer, nadat alle adviezen waren gehoord, het 

artikel niet zoals de procedure wilde in stemming bracht, maar de zaak op de lange baan probeerde 

te schuiven door voor te stellen het artikel nogmaals commissoriaal te maken, zogenaamd ‘om de 

meningen zo veel mogelijk met elkaar te verzoenen’. 175 De reactie van Coert van Beyma geeft 

treffend het gevoel van wanhoop weer dat deze zet inmiddels bij een groot deel van de vergadering 

teweegbracht: 

 

‘Ik beklaag uit al mijn hart onze Bataafsche of Nederlandsche natie, die zulk eene ongelukkige 

keus van leden dezer vergadering heeft gedaan. […] Nu hebben wij zeven sessien, dat is: agt en 

twintig uuren lang, gediscutieerd […] of men de geestelijken van alle secten zal betaalen of niet; en 

                                                 
172 Dagverhaal V, nr. 543 (zitting 20 mei 1797) 1135. Vergelijk hiermee de opmerking van Hahn in Dagverhaal V, 
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wij zouden, volgends den voorslag van den president, eindigen met te zeggen, dat wij het niet 

weeten, want wij zouden, nog weer eene commissie benoemen. Lieve God!’176 

 

De tegenstanders waren niet onder de indruk. De Mist reageerde op Van Beyma dat alles wat hij nu 

weer had gehoord hem alleen maar in de gedachte sterkte dat het voorstel van de voorzitter 

volstrekt noodzakelijk was.177 De voorzitter herhaalde op zijn beurt gewoon zijn voorstel. Dit leidde 

tot ontevreden ‘gedruis en rumoer’ in de vergadering. Toen de voorzitter zijn voorstel desondanks 

‘onophoudelijk’ bleef herhalen, ontaardde het debat zelfs in een totale chaos waarin iedereen door 

elkaar heen schreeuwde en Jan van Hooff boven iedereen uit riep ‘dat men door geene intriges 

noch op eene sinistere wijze de vergadering moest verschalken’. Pas toen de voorzitter hierop 

dreigde de zitting te beëindigen, keerde de rust weer enigszins terug. Schimmelpenninck kreeg nu 

het woord en meende dat een commissie niets oploste. Ook Hahn vond dat nu maar eens een 

keuze moest worden gemaakt tussen ‘het Plan der constituanten’ en het plan waarin ‘waarheid, 

verlichting, revolutie, het heil en de eer der natie en der vergadering’ samenkwamen. Hij stelde voor 

aan de vergadering voor te leggen of zij artikel 705 ‘pro ut jacet’ oftewel ‘zo als de bewoordingen zijn’ 

zou verwerpen of niet. 178 

Voorzitter De Rhoer pakte de door Hahn onbedoeld aangereikte strohalm gretig aan en wilde 

nu in omvraag brengen of de vergadering artikel 705 ‘pro ut jacebat’ zou verwerpen. Hij 

verduidelijkte dat de toevoeging zo moest worden begrepen dat daarmee alleen de precieze 

bewoordingen van het artikel werden afgekeurd, ‘zonder dat men daar uit als een gevolg zoude 

kunnen afleiden, dat al het daarin gestelde daar door verviel’. Vreede liet zich niet in de maling 

nemen:  

 

‘Neen president! Die mits en bijvoeging niet, want die maakt dat alles blijft, als toen wij begonnen 

zijn. Wij zouden zoo doende een appel nominal hebben over woorden, en niet over zaaken. De 

zaak zelfs, of de leeraren al of niet uit ’s lands cas zullen betaald worden, zou daar bij geheel 

onbeslischt blijven. […] Laat ons dan de orde volgen der vergadering, en dit 705. art. gaaf en 

zonder bijvoeging door een appel nominal bestemmen.’179 

 

Nadat ook anderen hadden geprotesteerd, ging voorzitter De Rhoer uiteindelijk over tot een 

hoofdelijke stemming over de vraag ‘of art. 705, zoo als dezelve lag, zoude worden gedeclineerd’, 

                                                 
176 Dagverhaal V, nr. 458 (zitting 25 maart 1797) 453. 
177 Dagverhaal V, nr. 458 (zitting 25 maart 1797) 453. 
178 Dagverhaal V, nr. 458 (zitting 25 maart 1797) 458-59. 
179 Dagverhaal V, nr. 458 (zitting 25 maart 1797) 459. 
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ditmaal zonder de betekenis van de toevoeging ‘zoo als dezelve lag’ nader te expliciteren. Dat hij 

hiermee nog altijd hetzelfde bedoelde, bleek pas nadat in de stemming het artikel met 60 tegen 45 

stemmen was verworpen, en de voorzitter vervolgde dat hij nu een commissie zou benoemen die 

moest zorgen voor ‘een betere redactie’. Hij impliceerde hiermee duidelijk dat aan het principe dat 

de voorgangers zouden worden betaald niet moest worden getornd, en dat alleen de formulering 

mocht worden veranderd. Wéér greep Hahn in. Verbazingwekkend kalm nog na deze tergende 

manoeuvre zei hij de vrijheid te moeten nemen om de voorzitter in de rede te moeten vallen. De 

commissie, stelde Hahn, behoorde zich niet bezig te houden met een ‘nieuwe en duidelijkere 

redactie’, maar met de fundamentele vragen ‘of en in hoe verre’ de hele godsdienstkwestie een 

plaats in de grondwet moest krijgen. Voorzitter De Rhoer, eindelijk moegestreden, gaf toe en 

benoemde een commissie met die opdracht, om vervolgens de zitting te sluiten.180  

De volgende zitting was twee dagen later, op maandag 27 maart. Eerst werden de dagelijkse 

werkzaamheden zoals gebruikelijk afgehandeld onder leiding van de laatst afgetreden voorzitter, een 

maatregel waartoe de vergadering had besloten om de parlementaire arbeid efficiënter te laten 

verlopen.181 Daarna nam De Rhoer zijn plaats weer in en begon de vergadering aan het dagdeel dat 

zij volgens het Reglement moest besteden aan de bespreking van het Plan van Constitutie. Nu vond 

ook de resumptie plaats van de uren die de zaterdag ervoor waren besteed aan de grondwetgevende 

taak van de vergadering. Nadat de secretaris Bijleveld tot tweemaal toe de extensie had voorgelezen 

van het besluit om artikel 705 te verwerpen, waren in de vergadering de rapen gaar. 

Terwijl normaalgesproken alleen werd vermeld dat, maar nooit waaróm een bepaald decreet 

genomen was, bevatte de extensie nu de toelichting dat het artikel was verworpen ‘uit hoofde der 

duisterheid’. Deze passage, die door Bijleveld op eigen gezag was toegevoegd, kon niets anders 

betekenen dan dat niet de strekking, maar de formulering van het artikel was verworpen: precies 

datgene wat voorzitter De Rhoer had geprobeerd er in de vorige zitting doorheen te drukken, 

waarin hij door het ingrijpen van Hahn niet was geslaagd. Van de uiteindelijk op Hahns verzoek 

aan de ingestelde commissie meegegeven opdracht te onderzoeken ‘of en in hoeverre’ in de 

grondwet bepalingen moesten worden opgenomen over de godsdienst, was in de extensie geen 

spoor meer te bekennen.182 

Even tevoren was Jacob Hahn, die begin 1796 aan beide benen verlamd was geraakt en op een 

draagbaar de vergadering moest worden binnengedragen, ‘door onvoorzigtigheid van zijnen knegts 
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tegen de grond […] gesmeeten’;183 nu vroeg hij ‘met een bleek gelaat en bevende stem’ het woord en 

bleek er weinig meer over van de kalmte die hij de vorige zitting had weten te bewaren, zo blijkt uit 

een ooggetuigenverslag bedoeld voor de tijdelijk in Groningen verblijvende Eduard van Beyma. 184 

De extensie was volgens Hahn ‘infaam’, zij was ‘erroneus’, zij was ‘malitieus’, en zij deed de ‘burger 

Bijleveld eeuwige schande aan’, omdat hij een extensie had opgesteld ‘niet overeenkomstig het 

gevoelen der vergadering, maar naar zijne bijzondere idées en gevoelens’.185 

Ook anderen verzetten zich. Volgens Gevers moesten de notulen niets anders zijn dan een 

‘historisch verhaal van het ter dezer vergadering voorgevallene’, en waren ze dat nu zeker niet. 

Vreede stelde dat er helemaal niets duisters was aan het artikel, anders zouden er ook nooit 45 

leden vóór hebben gestemd. Volgens hem was het de extensie die duister was. Toen de zaak 

wederom uit de hand dreigde te lopen, vroeg Schimmelpenninck het woord in een poging de 

gemoederen tot bedaren te brengen. Hij was persoonlijk van mening dat de in het decreet 

uitgedrukte formule ‘zo als het is liggende’, ironisch genoeg geïntroduceerd door Hahn, betekende 

dat niet artikel 705 was verworpen, maar alleen de bewoordingen waarin het artikel gesteld was. Dit 

en niets anders had de secretaris geprobeerd in woorden te vatten, en hij had dus ter goeder trouw 

gehandeld.186 

Om alle posities te verzoenen stelde hij echter voor dat – uiteraard – een commissie zou worden 

benoemd om een nadere redactie van de gewraakte extensie op te stellen. De vergadering stemde 

toe en plaatste Schimmelpenninck aan het hoofd van deze commissie. De uiteindelijke extensie die 

zij nog dezelfde zitting presenteerde, stuitte niet op verdere bezwaren.187 De uitleg van de toevoeging 

‘zo als het is liggende’ was verdwenen; wél opgenomen in het decreet was nu de vraag ‘of en in 

hoeverre’ de grondwet moest gaan over de godsdienst in het algemeen en over ‘de betaling der 

kerkelijke leeraars’ in het bijzonder.188 Bijna een jaar nadat de kwestie van de voorgangerssalarissen 

voor het eerst ter sprake was gebracht, was de vergadering op dit punt kortom weer terug bij af. 

De uitkomst van het debat was voorlopig onbevredigend, maar de discussies waren daarom niet 

minder zinvol geweest. Op 22 mei 1797 kon Hahn zijn collega’s er in een andere kwestie 

zelfverzekerd aan herinneren dat de vergadering het sinds lange tijd als staande praktijk had 

beschouwd dat bij verwerping van een rapport ‘zo als het ligt’ direct een geheel nieuw voorstel 

mocht worden gedaan, en dat de vergadering dit door met Schimmelpennincks concept-decreet in 
                                                 
183 Zie over het moment van Hahns verlamming: E.A.B.J. ten Brink, Geschiedenis van het Nederlandse postwezen, 
1795-1810. Het ontstaan van een rijksdienst onder de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland (Den Haag 1950) 44. 
184 FA Van Beyma Thoe Kingma, inv. nr. 277, brief ongeïdentificeerde correspondent aan Eduard van Beyma, 28 
maart 1797. 
185 Dagverhaal V, nr. 459 (zitting 27 maart 1797) 463-64. 
186 Dagverhaal V, nr. 459 (zitting 27 maart 1797) 463-64. 
187 Dagverhaal V, nr. 459 (zitting 27 maart 1797) 464; nr. 460 (zitting 27 maart 1797) 465. 
188 Decreeten XIII, 25 maart 1797, 404. 
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te stemmen nog maar eens had bevestigd.189 In een vergadering die voor een groot gedeelte bestond 

uit homines novi zonder politieke of juridische achtergrond, kregen de woorden en uitdrukkingen die 

het vergaderjargon vormden hun vaste betekenis pas in het debat zelf. Ook voor het juiste gebruik 

van termen en begrippen die eerder in de door juristen gedomineerde vergadercultuur van de oude 

Republiek of in het domein van de rechtspraak reeds gemeengoed waren geweest, moesten in de 

nieuwe politieke context van het vertegenwoordigende stelsel opnieuw precedenten worden 

geschapen. Dit was per definitie een proces dat veel debattijd opslokte en zich over langere tijd 

uitstrekte, wat scherp botste met de gevoelde noodzaak de Bataafse natie zo snel mogelijk een 

grondwet te geven. 
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