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HOOFDSTUK V 

Verhoudingen 

 

 

 

Ziet daar, Franschen! Het echte schaduwbeeld der partijen die Nederland thands verdelen. 

– De Democraten 1 

 

 

alverwege mei 1796 ontving de doopsgezinde dominee Jacob Floh een verontruste 

brief van zijn vriend Jan Bernard Blijdenstein. De Enschedese textielfabrikant 

Blijdenstein correspondeerde regelmatig met zijn stadgenoot Floh, die in de Nationale 

Vergadering zitting had wegens het naburige district Hengelo. 2 Ditmaal was de aanleiding een 

gebeurtenis die verstrekkende gevolgen kon hebben voor het verdere verloop van de vergadering. 

In de zitting van 2 mei had Pieter Vreede er in een mede door Johan Valckenaer en Bernard 

Bosch ondertekend voorstel voor gepleit overal in het land de grondvergaderingen op te roepen. 

Het drietal wilde langs deze weg van het Nederlandse volk de toestemming verkrijgen om te breken 

met het Reglement dat diende als basis voor het functioneren van de Nationale Vergadering.3 Zij 

richtten hun toorn in de eerste plaats op artikel 79, waarin gesteld werd dat de burgerwapening 

voorlopig niet landelijk maar provinciaal zou blijven worden georganiseerd. Voor veel Bataven was 

de organisatie van de burgerwapening een gevoelige kwestie, waarover de verdeeldheid terugging tot 

de patriottentijd.4 Van nog fundamentelere aard waren de bezwaren die Vreede en zijn collega’s 

hadden tegen de artikelen 86 tot 91, waarin was bepaald dat de belastingen net als in de oude 

Republiek zouden worden geheven volgens het zogenaamde ‘quotenstelsel’: ieder gewest droeg een 

vooraf vastgestelde quote bij aan de nationale kas, maar hield verder het beheer over zijn eigen 

                                                 
1 [Ockerse en Gogel ed.], De Democraten, nr. 28 (1796) 209. 
2 C. Elderink, Een Twentsch fabriqueur van de achttiende eeuw (Hengelo etc. 1977; 1ste ed. 1923), brief Blijdenstein 
aan Floh, 11 mei 1796, 121-28. Blijdenstein, die in 1798 zelf in Den Haag zitting zou nemen als 
volksvertegenwoordiger, was goed ingevoerd in de Bataafse politiek. Hij correspondeerde niet alleen met Floh, een 
zwager van zijn zoon, maar ook met Dumbar, de invloedrijke griffier van het Provinciaal Bestuur van Overijssel, en 
Schimmelpenninck, Aufmorth en Colmschate, allen leden van de eerste Nationale Vergadering: Elderink, 
Twentsch fabriqueur, hoofdstuk 6; A.L.A. Wevers, ‘Benjamin Willem Blijdenstein (Jr.)’, in: J. Folkerts e.a. ed., 
Overijsselse Biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars (3 delen, Meppel etc. 1990-93) III, 
9-12.  
3 Dagverhaal I, nr. 50 (zitting 2 mei 1796) 396-98. 
4 Zie pagina 45. 

H 
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financiën. 5 Het krachteloze bestuur dat uit de voortzetting van deze regeling voortvloeide, had 

Vreede dreigend gewaarschuwd, maakte het vaderland machteloos tegen buitenlands gevaar. 

Valckenaer had hierop een conceptproclamatie geproduceerd waarmee aan het volk duidelijk 

gemaakt zou moeten worden hoezeer de Nationale Vergadering aan de leiband van het Reglement 

liep. Op aandringen van Rutger Jan Schimmelpenninck, die sprak van een ‘zaak van den 

allertedersten aart’, werd vervolgens een commissie benoemd die zich over de zaak moest buigen. 

Het lot van het voorstel bleef daarmee voorlopig ongewis.6 

Direct nadat hij het Dagverhaal waarin dit voorstel werd medegedeeld had gelezen, klom 

Blijdenstein in de pen. Het kwam voor hem niet als een verrassing, vertrouwde hij Floh toe, ‘dat de 

conventie de palen van haar magt zoude zoeken uit te breiden’. Toch had het gebeurde bij hem 

geleid tot een nieuw inzicht: de strijd in de Nationale Vergadering zou gaan tussen een ‘gematigde’ 

en een ‘geweldige partij’ ofwel tussen ‘Moderantisme’ en ‘Jacobinisme’. In deze partijstrijd baarde 

het driftige karakter van Floh hem zorgen; hij voorzag zijn vriend daarom ongevraagd van advies 

over de juiste partijkeuze. De Jacobijnen, zo voorspelde hij, zouden alles uit de kast halen om hun 

zin door te drijven, terwijl de leiders van de Moderate partij liever de kat uit de boom keken. 

Wanneer het Reglement veranderd werd, zouden de gematigden zich uit de vergadering terugtrekken, 

en Floh zou zichzelf terugvinden in het gezelschap van de overigen, de gelukzoekers, die zich, om 

hun doelen te bereiken, net als in Frankrijk zouden moeten bedienen van vervolgingen en 

moordpartijen. ‘Ik hoop genoeg gezegd te hebben om u te overtuigen’, besloot Blijdenstein zijn 

advies, dat ‘de Moderate partij het veiligst te volgen is.’7 

Vanaf de eerste bijeenkomst van de Nationale Vergadering raakten de inwoners van de Bataafse 

Republiek, meer nog dan dit in de aanloop naar de vergadering al het geval was geweest, 

geobsedeerd door het idee dat de patriottenbeweging nu definitief uiteen was gevallen in 

verschillende partijen. Ter voorkoming van een herhaling van het gebeurde in Frankrijk, waar in 

het parlement een linker- en een rechterfractie was ontstaan, was direct vanaf dag één van de 

Nationale Vergadering voorzien dat alle leden iedere twee weken van plaats zouden wisselen.8 Dit 

                                                 
5 ‘Reglement’, bijlage B, 26-27. Zie ook L.S. Godefroi, De eerste fase van de financiële unificatie van Nederland (1796-
1801) (Rotterdam 1986) 67-74. 
6 Dagverhaal I, nr. 50 (zitting 2 mei 1796), 396-98. 
7 Elderink, Twentsch fabriqueur, Blijdenstein aan Floh, 11 mei 1796, 127. 
8 J.H. von Santen, ‘Sinds wanneer zit men links en rechts in de Tweede Kamer? Een raadselachtig probleem’, De 
Negentiende Eeuw 26.2 (2002) 122-42, aldaar 127-28. Zie over de totstandkoming van links en rechts in de politiek 
verder L.G.A. Schlichting, Rechts en links (Nijmegen etc. 1953). Voor Frankrijk: Harriet B. Applewhite, Political 
alignment in the French National Assembly, 1789-1791 (Baton Rouge etc. 1993) 64; Tackett, Becoming a revolutionary, 
178-79 en 184-85; Marcel Gauchet, ‘La droite et la gauche’, in: Pierre Nora ed., Les lieux de mémoire, deel III, Les 
France, boek I, Conflits et partages ([Parijs] 1992) 395-467, aldaar 396-402. 
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had echter niet kunnen voorkomen dat de geest van partijdigheid nu ook het belangrijkste politieke 

lichaam van het land in haar greep had gekregen. 

Waar politiek tót de eerste bijeenkomst van de Nationale Vergadering vooral binnen gewesten 

en tussen gewesten was bedreven, is het zeker dat de aard van de Nederlandse politiek ingrijpend 

veranderde met de komst van een zonder bindend mandaat en voor de gehele bevolking zichtbaar 

handelend parlement. Al snel na de opening van de Nationale Vergadering werden de politieke 

verhoudingen in Den Haag voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis volstrekt richtinggevend 

voor de politieke verhoudingen in het gehele land.9 Het is de beginfase van deze nieuwe politieke 

realiteit die in dit hoofdstuk aan de orde komt. 

 

 

De historicus kiest partij  

 

In de inleiding van zijn klassiek geworden studie Partij en factie (1961) bespeurde de historicus D.J. 

Roorda ‘een zekere neiging […] het woord partij te reserveren voor de moderne politieke partij, met 

haar hechte organisatie, zoals wij die in de Westelijke wereld sinds omstreeks 1850 kennen. De 

schrijvers die aan deze neiging toegeven’, stelde Roorda vast, ‘gebruiken het woord factie bij 

voorkeur voor alle politieke groeperingen van oudere datum en van primitiever structuur.’10  

Vijftig jaar later is de gewoonte politieke partijen gelijk te stellen aan moderne politieke partijen 

en alle eerdere vormen van politieke vereniging facties te noemen nog altijd wijdverbreid. 

Politicologen en historici die menen dat partijgeschiedenis uitsluitend behoort te gaan over de 

geschiedenis van de moderne partijen en hun onmiddellijke voorlopers, lijken de vormen van 

politieke organisatie die in het laat achttiende-eeuwse revolutietijdvak hebben plaatsgevonden te 

beschouwen als een ander fenomeen dat hiervan geheel losstaat.11 De schaarse pogingen die in het 

                                                 
9 Vergelijk C. Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 26. 
10 In deze analyse van de politieke strijd in Holland en Zeeland tijdens het Rampjaar 1672 introduceert Roorda zelf 
een ander onderscheid tussen enerzijds de partij en anderzijds de factie: het eerste begrip definieert hij als een 
‘politieke groepering, die zo groot mogelijke groepen van de bevolking door een min of meer ideële binding bij de 
politiek van het gehele land tracht te betrekken’, terwijl het tweede begrip staat voor ‘een groep plaatselijke […] 
machthebbers met hun onmiddellijke aanhang’, die zich ‘doorgaans’ uit zelfzuchtige motieven verenigen: D.J. 
Roorda, Partij en factie (Groningen 1961) 1-3. Het werk van Roorda is schatplichtig aan de Britse historicus Lewis 
Namier, die zijn ‘prosopografische’ benadering zelf toepaste op het achttiende-eeuwse Britse Parliament en geldt als 
een van de belangrijkste parlementair historici van de twintigste eeuw. Zie van hem vooral The structure of politics at 
the accession of George III (herziene edtitie, Londen 1957; 1ste ed. 1929) en England in the age of the American 
Revolution (Londen 1961; 1ste ed. 1930). Over Roorda’s verhouding tot Namier: D.J. Roorda, ‘Sir Lewis Namier. 
Een intrigerend en irriterend historicus’ en ‘Prosopografie, een onmogelijke mogelijkheid’, beide in: idem, Rond 
prins en patriciaat. Verspreide opstellen (Weesp 1984) 21-41 en 42-52. 
11 De locus classicus voor deze visie is Maurice Duverger, die zijn invloedrijke studie Les partis politiques (Parijs 1951) 
begint met de stelling dat ‘partis politiques au sens moderne du mot’ moeten worden beschouwd als ‘partis à 
proprement parler’ en alle eerdere politieke organisatieverbanden afdoet als ‘factions’. De belangrijkste 
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verleden zijn ondernomen om te komen tot een meer integrale geschiedenis van politieke 

partijvorming, zijn door hen in diskrediet gebracht.12 

Historici van de Bataafse tijd hebben deze visie doorgaans kritiekloos overgenomen. Een van hen 

schreef recent nog over dit tijdvak: ‘Politieke partijen bestonden er toen nog niet. Wel waren er in 

de Nationale Vergadering facties, maar die waren niet strak georganiseerd of gedisciplineerd’.13 Een 

factie, moeten we uit deze woorden opmaken, is zoiets als een partij, maar zonder strakke organisatie 

of discipline. Blijkbaar is dus wel sprake geweest van een zekere mate van organisatie en discipline. 

Het probleem is dat historici die het woord ‘partij’ mijden zich vaak ontslagen lijken te beschouwen 

van de plicht te analyseren waarin deze heeft bestaan.  

Het is een vrij recente ontwikkeling dat meer cultuurhistorisch georiënteerde Nederlandse 

historici zich zijn gaan realiseren dat partijgeschiedenis niet alleen behoort te bestaan uit de 

verzamelde geschiedenissen van de verschillende moderne partijen, maar dat zij ook moet gaan over 

de ontwikkeling van ‘het verschijnsel partij’.14 Een logische consequentie hiervan dat het onderzoek 

naar partijcultuur zich voortaan ook zal uitstrekken tot het Nederlandse revolutietijdvak. Ik wil 

daarom in dit hoofdstuk bijdragen tot een scherper beeld van het partijbegrip en de partijvorming 

onder de leden van het Bataafse parlement. 

Bij een ruime opvatting van partijgeschiedenis hoort een minimale definitie van het woord 

‘partij’. Ik definieer een partij als een georganiseerde groep met een gedeelde ideologische basis en 

de ambitie politieke invloed uit te oefenen door deelname aan processen van politieke 

besluitvorming. Hoe ‘modern’ een partij is – met andere woorden, hoezeer een achttiende-eeuwse 

partij lijkt op de politieke partijen die in de twintigste eeuw hun hoogtijdagen kenden – kan worden 

afgemeten aan een reeks van parameters, zoals de graad van ontwikkeling van de organisatie, de 

                                                                                                                                                         
Nederlandse vertegenwoordiger van deze visie is de historicus en politicoloog Ruud Koole, die de kandidaatstelling 
ziet als het definiërende criterium van wat een politieke partij zou mogen worden genoemd, en er dus eveneens 
voor kiest de politieke partij gelijk te stellen met de moderne politieke partij: Politieke partijen in Nederland. Ontstaan 
en ontwikkeling van partijen en partijstelsel (Utrecht 1995) 11-14; ‘Het diffuse karakter van de partijtheorie’, JDNPP 18 
(1995) 232-46, aldaar 233-34. 
12 Zie Jan van Vught Tijssen, De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de 
zestiende eeuw (Assen 1941). Het betreft een beknopt maar nog altijd waardevol overzicht van de verschillende 
stadia in de ontwikkeling van de politieke partij in Nederland, waarin ook de achttiende eeuw aan bod komt. 
Vergelijk hiermee de opmerking over dit werk in Koole, Politieke partijen, 12. 
13 Joost Rosendaal, Nederlandse Revolutie, 18-19. In de pagina’s volgend op de opmerking dat politieke partijen niet 
bestonden, duidt Rosendaal de politieke groeperingen in de Nationale Vergadering toch aan als ‘partijen’ (met of 
zonder aanhalingstekens) en niet als ‘facties’. In een latere versie van dezelfde tekst is deze opmerking verdwenen, 
maar blijft de terminologische onduidelijkheid bestaan: idem, ‘Den Haag: Binnenhof’, in: Maarten Prak ed., 
Plaatsen van Herinnering. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 2006) 484-494, aldaar 488-89. 
14  Zie Henk te Velde, ‘Het wij-gevoel van een morele gemeenschap. Een politiek-culturele benadering van 
partijgeschiedenis’, JDNPP 27 (2004) 106-23, aldaar 107-10; idem, ‘Politieke cultuur, verenigingen en sociabiliteit’, 
De Negentiende Eeuw 28.3 (2004) 193-205, aldaar 195-96; Gerrit Voerman, ‘Partijcultuur in Nederland. Naar 
nieuwe invalshoeken in de studie van de politieke partij’, in: idem en Dirk Jan Wolffram ed., Kossmann Instituut. 
Benaderingen van de geschiedenis van politiek (Groningen [2006]) 43-49, aldaar 44-46. 
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mate van binding tussen de partij en haar aanhangers, de mate waarin de aanhangers van de partij 

ideologische uitgangspunten delen, en de mate waarin binnen de partij sprake is van interne 

hiërarchie en politiek leiderschap. Al deze variabelen zijn van belang, maar wanneer we op zoek zijn 

naar het antwoord op de vraag hoe de politieke partij als historisch fenomeen zich heeft ontwikkeld, 

behoren ze niet in de definitie te worden opgenomen. 

Een definitie van het woord ‘partij’ die ruimte biedt aan zowel laat achttiende-eeuwse als 

moderne politieke partijen verdient de voorkeur omdat zij historici stimuleert de verwantschappen 

en verschillen tussen oudere en nieuwere vormen van politieke organisatie nader te verkennen. 

Bijkomend voordeel is dat het woord ‘factie’ op deze manier kan worden vermeden; dit woord heeft 

in het hedendaagse taalgebruik immers een negatieve lading die de lezer op het verkeerde been kan 

zetten.15 Het woord ‘partij’ is eveneens te verkiezen boven andere begrippen die bij het onderzoek 

naar de late achttiende-eeuwse politiek soms wel gebruikt worden, zoals ‘fracties’, ‘groeperingen’, 

‘bewegingen’, ‘richtingen’ of ‘stromingen’. Het woord ‘fractie’, wekt de indruk dat men te maken 

heeft met strikt tot het parlement beperkte organisatieverbanden zonder binding met bredere 

groepen in de samenleving; voor de Bataafse partijen gold dit niet. Neutrale woorden als 

‘groepering’ of ‘beweging’, doen het politieke karakter van de bedoelde organisatieverbanden niet 

voldoende tot uitdrukking komen. ‘Politieke groepering’ lijkt misschien een redelijk alternatief, 

maar is in de praktijk geen werkbare benaming: geen historicus houdt het vol consequent te 

schrijven over – om het voorbeeld te nemen van een van de twee hieronder besproken partijen – 

‘de Republikeinse politieke groepering’. 

‘Stromingen’ of eventueel ‘richtingen’ waren er zeker in de Bataafse politiek, maar moeten niet 

worden verward met partijen. Het woord ‘stroming’ roept het beeld op van verschillende 

individuen die over een of meer onderwerpen vergelijkbaar denken, maar suggereert niet direct een 

vorm van onderlinge organisatie. Vanaf de omwenteling van januari 1795 onderscheidden zich 

aanhangers van een revolutionaire en een moderate stroming in de Bataafse politiek, maar pas na 

de oprichting van de Nationale Vergadering ontwikkelden deze stromingen zich tot respectievelijk 

de Republikeinse en de Moderate partij. Zoals eerder duidelijk werd, kunnen de Bataven ook 

worden ingedeeld in een unitarische en een federalistische stroming, maar geen van deze 

stromingen heeft zich voor zover we weten georganiseerd. Er bestond in de Nationale Vergadering 

met andere woorden een unitarische noch een federalistische partij, noch overigens unitarische of 

federalistische facties, fracties, groeperingen of bewegingen (begrippen die allemaal een vorm van 

organisatie suggereren); er bestonden slechts unitarissen en federalisten. 
                                                 
15 Vergelijk Klaus von Beyme, ‘Partei, Faktion’, in: Otto Brunner, Werner Conze en Reinhart Koselleck ed., 
Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (8 delen, Stuttgart 1978) 
IV, 677-735, aldaar 677. 
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De Republikeinen 

 

Wanneer we afgaan op de getuigenissen van direct betrokkenen en kijken naar de feitelijke 

organisatie van de leden van de Nationale Vergadering, dan tekenen zich al vrij snel de contouren 

af van twee partijen. Mochten er drie maanden na de opening van de vergadering nog Bataven zijn 

geweest die dit was ontgaan, dan hielp Johan Midderigh hen tijdens de bespreking van het voorstel 

over de wijziging van het Reglement hardhandig uit de droom. Niemand kon volgens Midderigh 

ontkennen dat het patriotse deel van de natie uiteen was gevallen in twee partijen: 

 

‘De eene partij wil het rijk der overheersching, ongelijkheid, onrechtvaardigheid, dweperij en 

vooroordeelen geheel vernietigen – de andere partij […] verkiest […] alleenlijk het al te afzigtiglijk 

gewordene met een uiterlijken en bedrieglijken glans te vernissen. De eene partij is oprecht 

gezind, om voordeel van den voortgang der menschelijke begrippen in het staatkundige te trekken 

– eene meer verlichte wijsbegeerte daadlijk in oeffening te brengen – […] De andere partij wil zoo 

veel mooglijk bij het oude blijven.’16 

 

Het Rotterdamse parlementslid, dat er weinig onduidelijkheid over liet bestaan aan welke kant hij 

zelf stond, zag een overzichtelijke partijstrijd tussen progressieve en conservatieve krachten in de 

vergadering. Zo eenvoudig lagen de verhoudingen echter niet. 

De twee partijen in de vergadering onderscheidden zich in de eerste plaats door een verschillend 

antwoord op de vraag die al snel na de omwenteling van januari 1795 actueel was geworden: was 

aan de staat van revolutie een einde gekomen met de vestiging van de ‘provisionele’ stedelijke en 

gewestelijke vergaderingen – en nu bovendien een voorlopige Nationale Vergadering – of zou de 

revolutie pas worden beëindigd met de invoering van een grondwet die aan deze regeringen een 

wettige basis zou geven? Aan de ene kant van het politieke spectrum in de Nationale Vergadering 

verenigden zich die leden die uitgingen van een revolutionaire interpretatie van de situatie. De 

grondwet, formuleerde Pieter Vreede het kernachtig, 

 

‘is nog in zijn geboorte; zij is nog niet bij ons ontworpen; veel min door de natie aangenomen, en 

zoo lange dit geen plaats heeft, zoo lange leven wij in een staat van revolutie […] en het zijn bij 

                                                 
16 Dagverhaal I, nr. 83 (zitting 2 juni 1796) 43. 
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gevolg revolutionaire wetten, maar geenzints constitutioneele, waarna wij het gedrag onzer 

medeburgers moeten beoordelen.’17 

 

De parlementsleden die dit uitgangspunt aanvaardden noemden zichzelf bij voorkeur 

Republikeinen.18 Zij waren zich ervan bewust dat zij geen exclusieve claim konden leggen op het 

republikeinse gedachtegoed, en probeerden dit op te lossen door zich als ‘ware’, ‘echte’ of ‘zuivere’ 

Republikeinen te afficheren.19 Door anderen werden zij in het gunstigste geval ‘revolutionairen’ 

genoemd.20 De laatste benaming werd door de Republikeinen doorgaans verworpen, omdat deze de 

indruk wekte dat zij de staat van revolutie in stand wilden houden, terwijl ze net als hun 

tegenstanders niets liever wilden dan deze te beëindigen. 21  Daarnaast waren de benamingen 

‘democraten’ en ‘unitarissen’ gangbaar, die betrekking hadden op Republikeinse partijpunten, maar 

tot op de dag van vandaag verwarring hebben gezaaid omdat de Republikeinen in de vergadering 

geen monopolie hadden op democratische en unitarische idealen. Wie de Republikeinen ongunstig 

gezind was, had verder de keuze uit een hele reeks scheldnamen: ‘hevigen’, ‘geweldigen’, ‘driftigen’, 

‘clubisten’, ‘terroristen’ en ‘Jacobijnen’. Hoewel de Republikeinse partij door de intensiteit waarmee 

zij in de Bataafse Revolutie stond en sommige van haar programmapunten wel enige 

overeenkomsten vertoonden met de Jacobijnse partij die in Frankrijk de Terreur ontketende, 

                                                 
17 Dagverhaal IV, nr. 334 (zitting 17 januari 1797) 520-21. Vergelijk ook Johan Valckenaer in Dagverhaal I, nr, 72 
(24 mei 1796) 575-76. 
18 In de bestaande geschiedschrijving is deze partijaanduiding nauwelijks terug te vinden, maar ten tijde van de 
eerste en de tweede Nationale Vergadering werd zij zeer algemeen gebruikt. Zie bijvoorbeeld Dagverhaal I, nr. 83 
(zitting 2 juni 1796) 43; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Vreede aan Valckenaer, 6 juni 1796, 502; 
Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Vreede en Van Hooff aan Delacroix, 4 november 1796, 75-77; Pieter 
Vreede e.a., Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie voor het Bataefsche Volk, door de Nationale Vergadering ter goed- 
of afkeuring aen hetzelve volk voorgedragen, door eenige burgers, zijnde repraesentanten van het volk van Nederland (Leiden 
1797; Knuttel 22864) 20; ook opgenomen in De Gou ed., Staatsregeling, I, 492-500, aldaar 500; Dagverhaal VI, nr. 
631 (zitting 7 augustus 1797) 680; De weerlicht I, prospectus (1797) 5; nr. 13 (1797) 137; De Gou ed., Staatsregeling, 
I, brief Smissaert aan Valckenaer, 14 september 1797, 534; De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Wiselius aan 
Valckenaer, 17 september 1797, 539; De politieke blixem, nr. 17 (1797) 136; Simon Schermer e.a., ‘Aan de 
Bataafsche natie’, in: De Gou ed., Staatsregeling, I, 574-77, aldaar 574; De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Caspar 
Meyer aan Valckenaer, 23 januari 1798, 360; Vreede, Verandwoording, 45 en passim. 
19 Iets vergelijkbaars had zich voorgedaan in de vroege jaren tachtig, toen het woord ‘patriot’ aanvankelijk zowel 
door de latere patriotten als door orangisten werd geclaimd en eveneens adjectieven als ‘ware’ en ‘ouderwetse’ 
waren toegevoegd: Van Sas, ‘Vaderlandse imperatief’, 105-6; PJ.H.M. Theeuwen, Pieter ’t Hoen en de Post van den 
Neder-Rhijn (Hilversum 2002) 156. 
20  De aanhangers van de tweede partij in de vergadering, de hierna te bespreken Moderaten, betwistten de 
partijnaam ‘Republikeinen’ niet openlijk, mogelijk omdat dit een erkenning van de Republikeinse claim zou 
betekenen. In plaats daarvan kozen ze zelf consequent voor andere, pejoratieve benamingen wanneer ze het over de 
Republikeinen hadden. De in Moderate kringen opgerichte Republikeinsche courant (Den Haag 1797) moet 
vermoedelijk worden gezien als een bewuste tegenwerking van Republikeinse pogingen om te worden gezien als dé 
Republikeinse partij.  
21 Vreede e.a., Beoordeeling van het Ontwerp, 20. Vergelijk ook [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van 
Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 312; H.W. Tydeman, Drie voorlezingen over de voormalige staatspartijen in de 
Nederlandsche republiek (Leiden 1849) 31; Poell, Democratic paradox, 94.  
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bestonden er ondanks insinuaties in deze richting geen contacten met wat er na de 

Thermidoriaanse Reactie van deze partij over was.22 

De Republikeinse partij in de Nationale Vergadering vormde zich aanvankelijk rondom twee 

parlementariërs. Pieter Vreede, een lakenfabrikant van Leidse geboorte, leerden we eerder kennen 

als een productieve patriotse pamflettist, die ook meewerkte aan patriotse programma’s als het Leids 

ontwerp. Tijdens de restauratie had Vreede vanuit Tilburg een sleutelrol gespeeld in de 

ondergrondse patriotse beweging.23 Vreede werd geflankeerd door professor Johan Valckenaer, die 

als jonge hoogleraar een leidende rol had gespeeld in het patriotse bolwerk Franeker en zich tijdens 

zijn ballingschap was blijven inzetten voor de patriotse zaak. Valckenaer had zich vanaf begin 1795 

als geen ander opgeworpen als ideoloog van de revolutionaire interpretatie, en zou deze rol blijven 

vervullen blijven tot hij op 27 mei 1795 afscheid nam van de vergadering om als gezant te 

vertrekken naar Spanje. Hij was tot deze post al in januari benoemd, maar leek aanvankelijk niet 

van zins leek deze te nemen.24 Dat Valckenaer toch vertrok had er mogelijk mee te maken dat hij op 

politiek-inhoudelijk vlak te zeer van mening verschilde met Vreede en zijn overige partijgenoten, en 

dat dit uiteindelijk onverenigbaar werd met zijn publiekelijk geuite opvattingen over de noodzaak 

standvastig te zijn in de keuze voor een bepaalde partij.25 

Het was namelijk Valckenaer geweest die, in een tijdvak waarin partijdigheid bij de meeste 

tijdgenoten in een kwade reuk stond, de overtuigendste rechtvaardiging had geboden voor de 

                                                 
22 Dergelijke insinuaties klonken vooral na het zogenaamde kanonniersoproer in Amsterdam. Een Amsterdamse 
menigte was onder aanvoering van kanonniers van de burgerwacht het stadhuis binnengedrongen. Dit was gebeurd 
nadat het kanonnierskorps wegens ongeregeldheden was afgedankt en enkelen kanonniers waren gearresteerd. Het 
oproer werd al snel in verband gebracht met de neo-Jacobijnse ‘samenzwering van de evenwaardigen’, die rond 
dezelfde tijd in Parijs aan het licht kwam. De geruchten, waar niets van waar was, spitsten zich toe op Johan 
Valckenaer: deze zou in contact gestaan hebben met Gracchus Babeuf, een van de leiders van de Franse 
samenzwering: Sillem, Johan Valckenaer, I, 317-29; Geyl, Geschiedenis, VI, 1625-31; Annie Jourdan, ‘Amsterdam 
klem tussen staat en volk. Een bedreigde municipaliteit (1795-1798)’, in: Nijenhuis, Roelevink en Sluijter ed., 
Leeuw met de zeven pijlen, 102-4. Overigens maakte Valckenaer zelf een onderscheid tussen het vroege Jacobinisme, 
waarvoor hij bewondering had, en het latere Jacobinisme dat was ‘verbasterd […] door het wild en onhandig 
geschreew van eenige fortuinzoekers, die zich bij de Jacobijnen hebben ingedrongen’: [Valckenaer ed.], Advocaat der 
nationaale vrijheid, nr. 6 (1795) 46-47. Zie voor een vergelijking tussen het Bataafse radicalisme en het Franse 
Jacobinisme: Annie Jourdan, Amsterdam en Révolution, 1795-1798. Un Jacobinisme batave? (Amsterdam 2006) 49-58. 
23 Vreede, Mijn levensloop, 76-78. 
24 Dit blijkt uit een brief die Pieter Paulus op 20 januari 1796 schreef aan Jacob Hahn, genoemd in Sillem, Johan 
Valckenaer, I, 330. Zie over Valckenaers ambitie om als volksvertegenwoordiger op te treden pagina 119-20. 
Vergelijk ook D. van der Horst, ‘Johan Valckenaer. Revolutionair en diplomaat’, in: idem, Beliën en Van Setten 
ed., Nederlanders van het eerste uur, 87-96, aldaar 92. 
25  Dit lijkt mij aannemelijker dan in de geschiedschrijving wel geboden verklaringen dat Valckenaer vertrok 
vanwege zijn (vermeende) betrokkenheid bij het kanonniersoproer, of dat hij gedesillusioneerd was omdat hij alle 
stemmingen verloor. Valckenaer week op belangrijke punten af van de standpunten van de overige Republikeinen: 
zo was hij erg huiverig voor te veel invloed van het volk op het bestuur, en was hij een voorstander van de absolute 
scheiding van de wetgevende en de rechterlijke macht. Zie hiervoor zijn Redevoering en verschillende optredens in 
de Nationale Vergadering: Dagverhaal I, nr. 6 (zitting 8 maart 1796) 47; nr. 7 (zitting 10 maart 1796) 52; en nr. 65 
(zitting 20 mei 1796) 516. Vergelijk ook Sillem, Johan Valckenaer, I, 289. 
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vorming van de Republikeinse partij.26 Hij deed dit in de oratie die hij uitsprak bij de aanvaarding 

van het hoogleraarsambt in Leiden, waartoe hij op 21 februari 1795 beroepen was.27 Dit was een 

politieke benoeming waarbij onder meer Pieter Paulus en Jacob Hahn als curatoren betrokken 

waren. In zijn oratie had Valckenaer laten blijken het ambt ook als zodanig op te vatten.  

Hoewel hij erkende dat tweedracht de oorzaak was van veel rampspoed, scheen het hem 

tegelijkertijd toe dat de ‘geest van partijschap’ eigen was aan iedere vrije staat. Wanneer de 

partijschap plaatshad onder eerlijke lieden, kon zij leiden tot constructieve wedijver waarvan het 

algemeen welzijn en de nationale deugd zouden profiteren. Wanneer ‘kwaadaardige geesten’ echter 

door partijzucht werden aangestoken, waren de gevolgen niet te overzien: haat, nijd, wantrouwen, 

laster, mishandelingen, twisten, en zelfs ‘het verderf der geheele Republicq’. Dit zo zijnde, kon een 

burger, zolang het land niet in crisis was, niet werkloos blijven toekijken: ieder burger was verplicht 

onpartijdig en onbevooroordeeld te overwegen welke partij het rechtvaardigst en het billijkst was, 

‘en zoodra hij éénmaal zijne keuze bepaald heeft, is het zijn plicht, der partij, welke hij eenmaal na 

rijp beraad voor de beste heeft gehouden, onveranderd trouw te blijven’.28 

Na zijn verkiezing in de Nationale Vergadering nam Valckenaer samen met Vreede de 

organisatie ter hand van de door hem gewenste partij van ‘recht en billijkheid’. Op 19 april 1796 

noteerde het parlementslid Willem Hendrik Teding van Berkhout afkeurend in zijn dagboek dat 

‘veele bekend staande revolutionaire leden’ vanaf dat moment vergaderden in een besloten sociëteit 

in het Herenlogement.29 De contemporaine historicus Jean Appelius, die evenmin veel op had met 

de Republikeinen, dacht enkele jaren later precies te weten wat zich daar had afgespeeld: 

 

‘Naauwlijks was de Nationale Vergadering bij den anderen gekomen, of men bemerkte de 

naauwste vereeniging tusschen die leden, welke men doorgaans met den naam van 

Revolutionairen bestempelde; vereeniging, die zoo ver ging, dat veler hunner, volgens 

geloofwaardige berichten, bijzondere bijeenkomsten hielden, in welke gesproken werd over het 

geen ter vergadering moest worden behandeld, en vervolgens bepaald, hoe men zich in de 

vergadering zelve gedragen zoude, en waar het niet meer aankwam op het geen men zelf als goed 

en nuttig beschouwde, maar op dat geen, het welk de partij voor zoodanig had gehouden.’30 

                                                 
26 Zie ook Sillem, Johan Valckenaer, I, 227-31; Geyl, Geschiedenis, VI, 1621; Van Sas, ‘Scenario’s’, 287; Frijhoff, 
‘Évidence républicaine’, 192-93. Zie in een vergelijkbare zin ook de anoniem verschenen Reedevoering over de 
noodzaaklykheid, om, in tyden van partyschappen, zich (tot behoud des vaderlands) by de beste party te voegen, uitgesproken in 
de Societeit: Tot Behoud van Vryheid en Gelykheid, binnen Dordrecht, door een lid derzelve Societeit (Dordrecht 1795; 
Knuttel 22660b). 
27 Valckenaer, Redevoering. De oratie was oorspronkelijk gesteld in het Latijn. 
28 Ibidem, [4-5], [7-8], [19]. 
29 Teding van Berkhout, Dagboek, 52. 
30 [Appelius], Staatsomwenteling, 59. 
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Met de strakke partijdiscipline die Appelius vermoedde, valt het bij nadere beschouwing nogal mee. 

Na Valckenaers vertrek herkenden vriend en vijand in Vreede de leider van de Republikeinen – het 

populaire politieke weekblad De politieke blixem begon in 1797 zelfs te spreken over ‘Vredenianen’31 

– maar dit betekent niet dat hij de leden van de vergadering die zich tot zijn partij aangetrokken 

voelden zijn wil kon opleggen; veeleer was de Republikeinse partij een los-vast verbond van 

parlementsleden die zich op vrijwillige basis onderwierpen aan een zekere mate van organisatie. 

Vreede en eerder Valckenaer konden slechts proberen het stemgedrag van diegenen die zij tot hun 

partij rekenden door overreding te beïnvloeden, zonder daarin altijd succesvol te zijn. Vlak voordat 

het gezamenlijke voorstel van Vreede, Valckenaer en Bosch over het wijzigen van het Reglement in de 

vergadering tot stemming werd gebracht, schreef Vreede aan de inmiddels in Spanje verblijvende 

Valckenaer: ‘Eenige […] van onze partij beginnen mij zooveel bedenkingen te maken, die mij eenige 

wankeling doen voorspellen, waarvan ik het beste hoop.’32 

Behalve hun revolutionaire interpretatie van de staat van het land beschikten de Republikeinen 

over een redelijk coherent partijprogramma, dat hier het best kan worden gereconstrueerd aan de 

hand van een tweetal programmatische pamfletten. 33  In de eerste plaats verlangden zij een 

‘onvervalschte volksregeering bij vertegenwoordiging’, waarin het volk een ‘geregelde invloed’ kreeg 

op het bestuur. Dit betekende voor hen dat bij verkiezingen het stemrecht zeer ruim moest zijn – al 

moest het vooral niet worden toegekend aan tegenstanders van het regime – en dat de kiesmannen 

voortaan met een bindend mandaat van de grondvergaderingen de leden van de nationale 

wetgevende vergadering zouden kiezen, en niet langer zelf hun keuze konden bepalen. Het 

betekende ook dat wanneer tijdens een zittingsperiode het aantal petities over een bepaalde kwestie 

opliep tot een nader vast te stellen getal, de wetgevende vergadering hierover de grondvergaderingen 

moest raadplegen, waarna het advies van de grondvergaderingen bindend was. Wanneer de 

grondvergaderingen in zo’n geval niet bijeen werden geroepen, hadden zij het recht zelf bijeen te 

komen. Naast een permanente controle over de wetgevende macht, moest het volk ook de 

mogelijkheid hebben regelmatig de grondwet te veranderen. 

Het tweede leidende beginsel was de ‘volkomen een- en ondeelbaarheid’ van de Bataafse 

Republiek. Bovenal betekende dit voor de Republikeinen financiële eenheid. Er moest zo spoedig 

mogelijk een nationaal belastingstelsel komen waarin ‘naar relatief vermogen’ van de inwoners 

belastingen werden geheven en alle staatsuitgaven moesten worden gedaan uit één nationale kas. 

                                                 
31 Zie bijvoorbeeld De politieke blixem, nr. 17 (1797) 129; nr. 26 (1797) 201; nr. 29 (1797) 230. 
32 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, Vreede aan Valckenaer, 6 juni 1796, 502. 
33 Het gaat om [Vreede], Beoordeeling van het Ontwerp en Schermer e.a., ‘Aan de Bataafsche natie’. 
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Alle provinciale bezittingen en schulden (en zo mogelijk ook de lokale schulden) moesten per direct 

nationaal worden verklaard. In de tweede plaats betekende eenheid en ondeelbaarheid voor de 

Republikeinen ‘eenheid van bestuur’. De wetgevende macht werd in de door hen gewenste 

grondwet uitsluitend uitgeoefend door een nationale wetgevende vergadering, en ‘alle andere 

aangestelde machten’ op lagere overheidsniveaus waren ‘louter administratief’. Dit betekende niet 

dat lagere overheden geen enkele vrijheid kregen om zelfstandig besluiten te nemen, maar wel, zoals 

Vreede het in de vergadering verwoordde, dat ‘de bron waar uit zij die magt ontleenen’ altijd het 

‘wetgevend lichaam’ moest zijn. 34 Lagere overheden waren, kortom, geen vertegenwoordigende 

lichamen; ze deelden niet in de uitoefening van de soevereiniteit. Ook de rechterlijke en 

uitvoerende macht moesten van de wetgevende macht afhankelijk zijn. Dit laatste resulteerde in de 

Republikeinse commentaren op de verschillende grondwetsontwerpen met name in 

onoverkomelijke bezwaren tegen de zogenaamde Staatsraad. Als uitvoerend lichaam kon deze in 

hun ogen veel te veel onafhankelijk van het wetgevend lichaam opereren. De vijfkoppige Staatsraad 

overtrof volgens de Republikeinen de voormalige despotische stadhouder in macht, en betekende 

de facto niets minder dan de introductie van vijf ‘koningen’. 

Er was nog een derde punt waarvoor de Republikeinen zich collectief sterk maakten: de absolute 

gelijkberechtiging van de aanhangers van alle religieuze gezindten en de onvoorwaardelijke 

scheiding van kerk en staat die hier volgens hen logischerwijs uit voortvloeide. Terwijl zij dit 

onderwerp als leden van de vergadering van het allergrootste belang achtten en zich steeds heftig 

roerden wanneer deze kwestie aan de orde was, ontbreekt het Republikeinse standpunt opvallend 

genoeg in de twee belangrijkste programmatische pamfletten. De plausibelste verklaring voor deze 

afwezigheid is een strategische: de leden van de Republikeinse partij realiseerden zich ongetwijfeld 

dat met name antipaapse sentimenten in het land nog zeer wijdverbreid waren. Zij kozen er daarom 

voor in hun buitenparlementaire uitingen niet meer dan nodig de nadruk te leggen op de gelijke 

positie voor alle kerkgenootschappen waarop ze in het parlement wel inzetten.35 

De namen van de harde kern van de Republikeinse partij ten tijde van de eerste Nationale 

Vergadering vinden we terug onder een berucht programmatisch pamflet dat werd gepubliceerd als 

Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie.36 In dit pamflet spraken twaalf parlementsleden zich op 

1 juli 1797 krachtig uit tégen het Ontwerp van Constitutie, dat ruim een maand later ter goed- of 

                                                 
34 Dagverhaal V, nr. 497 (zitting 24 april 1797) 764. 
35 Zie over antipapisme in de Bataafse tijd: Hagen, Antipapisme, hoofdstuk 5. De opstellers van het Leids ontwerp 
hadden in de patriottentijd een vergelijkbare strategische keuze gemaakt: Rosendaal en Klein, ‘Democratie in 
context’, 90. 
36 Zie voor de volledige titel pagina 209 noot 18. 
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afkeuring aan de grondvergaderingen zou worden voorgelegd.37 De Beoordeeling is de belangrijkste 

collectieve beginselverklaring die de Republikeinen ten tijde van de eerste Nationale Vergadering 

afgaven. Behalve door de vermoedelijke auteur Vreede was de Beoordeeling ondertekend door de 

Republikeinen Van Altena, Bosch, Koene, Van Langen, Midderigh, Nolet, Quesnel, Vonk, Witbols 

en Van Zonsbeek.38 Onder het pamflet stond ook de naam van Coert van Beyma, maar hij moet 

zoals hieronder betoogd zal worden niet tot de Republikeinse partij worden gerekend.39 

Acht van de elf overige ondertekenaars waren geboren en getogen in het zuidelijke deel van 

Holland, en dan met name in stedelijk gebied. Van hen was alleen Lambert Vonk gereformeerd 

gedoopt; Vreede was van huis uit doopsgezind en lijkt later vooral uit pragmatische overwegingen te 

zijn toegetreden tot een gereformeerde gemeente; de zes overige leden uit zuidelijk Holland waren 

katholiek. De gereformeerde oud-predikant Bernard Bosch had het grootste deel van zijn werkzame 

leven doorgebracht in noordelijk Holland. De eveneens gereformeerde oud-regent Hector van 

Altena behoorde tot de fel revolutionaire stroming in Friesland; door een ongemak aan zijn been 

had hij zich nauwelijks in de Nationale Vergadering laten zien. Joseph Koene, net als Van Altena 

een onbeduidend parlementslid, was een katholiek uit Geertruidenberg.40 

De meeste ondertekenaars waren afkomstig uit de commerciële sector en hadden geen 

academische opleiding genoten. Stefan van Langen was, net als Vreede, lakenfabrikant. Johan 

Midderigh en Jacob Nolet waren wijnkoper en korenwijnstoker; Pieter van Zonsbeek was aannemer 

en had een metselaarsbedrijf. Alleen Van Altena, Vonk, Bosch en Witbols waren academisch 

opgeleid, de eerste twee tot jurist, de laatste twee tot theoloog. Het gebrek aan academische scholing 

betekende voor de anderen zeker niet dat zij slecht tegen het ambt van volksvertegenwoordiger 

waren opgewassen; zoals reeds duidelijk werd beschikte Vreede evenmin over een academische 

graad. Ook Van Langen, Van Zonsbeek, Midderigh en Quesnel spraken regelmatig tot zeer 

regelmatig in de vergadering, en hun redevoeringen deden in kwaliteit niet voor die van hun 

medeleden onder.41 Behoudens enkele belangrijke uitzonderingen bestond de harde kern van de 

                                                 
37 ‘Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, door de Nationale Vergadering ter goed- of afkeuring aan 
het zelve volk voorgedragen’, in: De Gou ed., Ontwerp van Constitutie, III. 
38 De toeschrijving van het auteurschap aan Vreede is van mij. Argumenten hiervoor zijn Vreedes onbetwiste 
leiderschap van de Republikeinse partij en zijn bewezen scherpe pen, maar ook het orthografische argument dat ik 
eerder (pagina 172-73 noot 74) aanvoerde ter ondersteuning van mijn stelling dat Vreede de auteur was van de 
beruchte Korte characterschets. 
39 Vreede e.a., Beoordeeling van het Ontwerp, 21. 
40 Teding van Berkhout, Dagboek, 166. Van Altena en Koene hebben een spreekfrequentie van 0,5 respectievelijk 
0,1. 
41 De spreekfrequentie van Van Langen, Van Zonsbeek, Midderigh en Quesnel is respectievelijk 2,1; 2,5; 2,7; en 
3,0. 
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Republikeinse partij dus uit niet-juridisch geschoolde, niet-gereformeerde parlementariërs uit het 

verstedelijkte deel van zuidelijk Holland.42 

Coert van Beyma, die zich spiegelde aan charismatische revolutionairen als Joan Derk van der 

Capellen en de Franse graaf de Mirabeau, was in de Nationale Vergadering een geval apart. De 

eigenzinnige Fries overtrof met zijn vurige pleidooien voor volksinvloed en scheiding van kerk en 

staat al zijn collega’s in radicalisme.43 Tegelijkertijd maakte hij zich op het persoonlijke vlak nooit 

helemaal los van zijn jongere broer Eduard van Beyma en diens vrienden, die in de vergadering en 

daarbuiten juist de oppositie tegen de Republikeinen aanvoerden. 

Ook stond Van Beyma op gespannen voet met de Republikeinse leider Valckenaer. In 1788 was 

hij aangesteld als directeur van het belangrijke patriotse vluchtelingendepot in Saint-Omer, waar 

Valckenaer hem aanvankelijk had bijgestaan als secretaris. Toen de laatste al na twee weken zijn 

functie had neergelegd omdat hij vond dat Van Beyma zich te autoritair gedroeg, was tussen de twee 

kemphanen een hoogoplopend conflict ontstaan dat had gezorgd voor tweespalt in de 

vluchtelingengemeenschap, die jaren verdeeld zou blijven in elkaar met pamfletten en rechtszaken 

bestrijdende ‘Beymanisten’ en ‘Valckenaeristen’.44 In 1791 was deze uit de hand gelopen tweestrijd 

wat in hevigheid afgenomen, maar vrienden zouden Valckenaer en Van Beyma nooit worden, en 

het feit dat Valckenaers naam ook na diens vertrek naar Spanje aan de Republikeinse partij bleef 

kleven moet voor Van Beyma voldoende reden zijn geweest om zich er niet aan te committeren. 

Een bijkomend punt waarop Van Beyma zich van de Republikeinen onderscheidde was zijn 

Friese particularisme, dat overigens niet, zoals in het verleden wel is gebeurd, moet worden 

aangezien voor doctrinair federalisme. 45 Aanvankelijk liet van Beyma zich kennen als een fel 

tegenstander van het federalistische principe. 46 Pas toen de vergadering gedurende haar laatste 

                                                 
42 Onbegrijpelijk is dan ook E.H. Kossmanns opmerking dat de leiders van deze partij ‘veelal niet uit Holland 
afkomstig’ waren, en ‘het koele realisme van de sceptische Hollanders’ misten. De enige die Kossmann overigens 
bij name noemt is de ‘Brabantse textielfabrikant’ Pieter Vreede; het feit dat Vreede een Hollander was die slechts 
tijdens de restauratie in Tilburg had gewoond, blijft onvermeld: De Lage Landen. Twee eeuwen Nederland en België (2 
delen, Amsterdam 2005; 1ste ed. 1978) I, 84-85. 
43 H. Spanninga, ‘Beginsel en belang bij C.L. van Beyma’, in: W. Bergsma e.a. ed., For uwz lân, wyv en bern. De 
patriottentijd in Friesland (Leeuwarden 1987) 17-42, aldaar 18. Zie dit artikel eveneens voor Van Beyma’s al niet 
minder tegenstrijdige positie tijdens de patriottentijd. Over Van Beyma ook Wouter Wisso van der Meulen, Coert 
Lambertus van Beyma. Een bijdrage tot de kennis van Frieslands geschiedenis tijdens de patriottentijd (Leeuwarden 1894); 
Rosendaal, Bataven!, passim. 
44 Rosendaal, Bataven!, 100-14. 
45 Van Beyma wordt als federalist opgevoerd door onder meer De Bosch Kemper, Geyl, Poell en Jourdan. Schama 
is genuanceerder op dit punt en noemt hem ‘een federalist op het gebied van belastingheffing maar een unitaris en 
democraat op alle andere gebieden’: De Bosch Kemper, Staatkundige geschiedenis, 263-64; Geyl, Geschiedenis, VI, 
1670; Annie Jourdan, ‘Les minorités politiques dans la République batave’, in: C. Peyrard ed., Minorités politiques 
en révolution, 1789-1799 (Aix-en-Provence 2007) 159-81, aldaar 167 en 175; Poell, Democratic paradox, 86; Schama, 
Patriots and liberators, 267. 
46 Zo meende hij in de zitting van 31 augustus 1796 dat de Nationale Vergadering het recht had om in te grijpen in 
gewestelijke kwesties wanneer een gewest zijn macht misbruikte. Een dag later ontkende hij het bestaan van een 



216 
 

maanden debatteerde over de vraag of het Ontwerp van Constitutie ter goedkeuring moest worden 

voorgelegd aan de natie als geheel of aan de verschillende soevereine volken, maakte hij uit 

strategische overwegingen een draai. Terwijl hij enkele maanden eerder nog had beweerd in zijn ziel 

getroffen te zijn wanneer hij zag dat provinciale besturen zich gedroegen als ‘volkomen souvereine 

vergaderingen’, legde hij de stemming over de constitutie nu uit als een nieuw maatschappelijk 

verdrag tussen tot op dat moment nog onafhankelijke volken. Tevens beweerde hij dat aan de 

Nationale Vergadering tot dan toe slechts de algemene zaken van het bondgenootschap waren 

afgestaan.47 De uitgesproken federalist De Mist, die wilde dat het Ontwerp werd aangenomen maar 

desondanks principieel vasthield aan het standpunt dat de stemming provinciaal moest geschieden, 

ontlokte dit in de vergadering de opmerking dat hij ‘uit den mond van [z]ijn collega C.L. van Beyma 

zulk een ultra foederalistisch argument niet verwagt hadde’.48 

Nu het voor Van Beyma een uitgemaakte zaak was dat het Ontwerp moest worden verworpen, 

stelde hij alles in het werk om dit te bereiken, en was hij zelfs bereid om zijn ziel aan het federalisme 

te verkopen als een gewestelijke in plaats van een nationale stemming de kans op verwerping groter 

maakte. Het was dezelfde opportunistische houding die Van Beyma deed besluiten zijn naam te 

zetten onder de Republikeinse Beoordeeling, zonder dat hij zich werkelijk met de Republikeinen 

verbonden voelde.49 In deze kwestie kan overigens kan ook de Republikeinse initiatiefnemers enig 

opportunisme niet worden ontzegd. Zij poogden immers het effect van de publicatie te vergroten 

door er collega’s bij te betrekken die bekendheid genoten bij het Bataafse publiek omdat zij zich in 

de parlementaire arena hadden geprofileerd. Zo werd behalve Coert van Beyma ook Jacob Hahn 

benaderd; deze peinsde er echter niet over zijn naam aan het pamflet te verbinden.50 

Terwijl Van Beyma als enige niet-Republikein de Beoordeeling ondertekende, behoorden 

anderzijds niet alle leden die zich in de vergadering aan Republikeinse zijde schaarden tot de 

ondertekenaars. Zeer prominent aanwezig in de vergadering en vrijwel altijd de Republikeinse 

standpunten toegedaan was bijvoorbeeld de jonge Hollander Hugo Gevers, en ook zijn 

provinciegenoten Nuhout van der Veen, Brands, Schermer en Janssen waren in de vergadering 

                                                                                                                                                         
soeverein volk van Gelderland. In de zitting van 21 april 1797, toen de vervaardiging van het Ontwerp van 
Constitutie inmiddels een eind gevorderd was, stelde Van Beyma bitter dat het volk onder de schijn van eenheid en 
ondeelbaarheid een verergerd federalisme zou worden voorgeschoteld. Drie dagen later wierp hij 
Schimmelpenninck voor de voeten dat hij de waarborg tegen machtsmisbruik van het wetgevend lichaam niet zoals 
deze wilde zoeken in een federatief stelsel, maar in ‘eenen daadlijken invloed en inzaage van het volk in het 
bestuur’: Dagverhaal III, nr. 175 (zitting 31 augustus 1796) 41; nr. 176 (zitting 1 september 1796) 50; Dagverhaal V, 
nr. 487 (zitting 21 april 1797) 684; Dagverhaal V, nr. 496 (zitting 24 april 1797) 757. 
47 Dagverhaal V, nr. 530 (zitting 11 mei 1797) 1031. 
48 Dagverhaal VI, nr. 638 (zitting 14 augustus 1797) 734. 
49 Vergelijk Geyl, Geschiedenis, VI, 1681. 
50 De Gou ed., Staatsregeling, I, Hahn aan Valckenaer, 5 augustus 1797, 503-4. 
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belangrijke voorvechters van de Republikeinse zaak. 51  Daarnaast was er een aantal minder 

opvallende parlementsleden, afkomstig uit verschillende delen van het land, dat zich 

hoogstwaarschijnlijk eveneens tot de Republikeinse partij rekende.52  

Toch kozen zij ervoor hun naam niet te verbinden aan de belangrijkste Republikeinse 

beginselverklaring.53 Mogelijk vonden ze toen het erop aankwam een slechte grondwet nog altijd 

beter dan helemaal geen grondwet – uitgerekend partij-ideoloog Valckenaer oordeelde vanuit 

Spanje nu bijvoorbeeld ‘dat men zig moet vereenigen uit vrees van erger’ om de constitutie te doen 

aannemen. 54  Mogelijk ook vonden ze met de meerderheid van de vergadering dat een 

buitenparlementair stemadvies van een deel van de vergadering strijdig was met de breed 

geaccepteerde visie dat leden van de Nationale Vergadering hun mening mochten geven binnen de 

muren van het parlement, maar dat, wanneer de vergadering eenmaal een meerderheidsbesluit had 

genomen, zij dit in het land als één man dienden te verdedigen. 55 De ondertekenaars van de 

beginselverklaring deelden deze gedachte in beginsel wel, maar vonden de grondwet ‘te belangrijk’ 

om daarvan in dit geval niet af te wijken, en zij gaven hun mening daarom als ‘burgers’.56 Mogelijk, 

ten slotte, konden hun geestverwanten zich uiteindelijk toch niet geheel vinden in één of meerdere 

punten van het Republikeinse beginselprogramma, dat in de Beoordeeling voorlopig zijn pregnantste 

formulering vond. 

Dat twaalf leden van de vergadering dit beginselprogramma wél ondertekenden, bewijst enerzijds 

dat de Republikeinen elkaar, naast het gezamenlijke uitgangspunt dat de Bataafse Republiek zich tot 

de invoering van de constitutie nog altijd in staat van revolutie bevond, ook op inhoudelijke 

gronden hadden gevonden; anderzijds laat het zien dat, wanneer deze politieke beginselen zwart op 

wit moesten worden onderschreven, er voorlopig slechts twaalf parlementsleden overbleven die 

hiertoe bereid waren: nog geen acht procent van alle burgers die in de eerste Nationale Vergadering 

                                                 
51 Gevers heeft een zeer hoge spreekfrequentie van 9,3; Nuhout van der Veen, Brands en Schermer variëren tussen 
2,7 en 4,5. Janssen sprak met een spreekfrequentie van 0,5 zelden, maar kreeg grote bekendheid door zijn voorstel 
over een departementale herverdeling van de Bataafse Republiek. 
52 Borgrink, Gorter en Kuiken (Friesland), Van Bennekom en Wildrik (Gelderland), Hubert en Van der Voort 
(Brabant), Rabinel (Zeeland) en Ten Noever (Holland) speelden met een RSF tussen 0 en 0,7 een beduidend 
onbeduidender rol. 
53 Noch aan twee door dezelfde twaalf getekende vervolgpamfletten: Pieter Vreede e.a., Wederlegging van eenige der 
voornaemste […] drangredenen voor het aennemen van ’t Ontwerp van Constitutie (Den Haag 1797; 1ste druk 1797; 
Knuttel 22865); Pieter Vreede e.a., Beoordeeling van de nota, door den Franschen minister Noël […] aan de Nationale 
Vergadering ingeleverd (Den Haag 1797; Knuttel 22869). 
54 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Valckenaer aan Wiselius, 29 mei 1796, 527-28. 
55 Zie bijvoorbeeld [Dibbetz ed.], Heraclyt en Democryt I, nr. 36 (1797) 596. 
56 Vreede e.a., Beoordeeling van het Ontwerp, 1; Vreede e.a., Wederlegging, 1-2. De twaalf ondertekenaars kregen het 
verwijt zich als ‘burgers’ te presenteren terwijl ze door hun namen bekend te maken tegelijkertijd wel hun 
autoriteit als parlementsleden lieten gelden: L. van Ryn, Iets aan de burgers H.L. van Altena [etc.], zynde representanten 
ter Nationaale Vergadering, aangaande hunne beöordeeling over de kiezers in het Ontwerp van Constitutie (1797; 1ste ed. 
1797; Knuttel 22866) 3. 
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zitting hadden. Ook als alle parlementariërs die het in de vergadering doorgaans met Vreede eens 

waren voor Republikeinen worden gehouden, was de partij met rond de 25 aanhangers te klein om 

in de vergadering werkelijk een doorslaggevende rol te kunnen spelen. Door haar eendrachtige en 

agressieve optreden leidde de partij echter wel de revolutionaire dans, waarmee ze de overige leden 

van de vergadering dwong zich tot haar te verhouden. 

 

 

De presidentmakers 

 

De Republikeinen bleven niet lang de enigen die zich politiek organiseerden. Een groot aantal 

leden dat vreesde dat de vergadering met een aanhanger van de Republikeinse partij als voorzitter te 

gemakkelijk tot onberaden, onreglementaire stappen zou zijn te brengen, begon voorafgaande aan 

de tweewekelijkse voorzittersverkiezingen bij elkaar te komen in zogenoemde presidentiële 

gezelschappen. In deze informele bijeenkomsten werd overleg gepleegd over de keuze van de volgende 

voorzitter, die in elk geval niet van Republikeinse snit moest zijn. Teding van Berkhout, die na het 

nieuws van de bijeenkomsten van de Republikeinse partij in zijn Dagboek nog had geschreven dat 

het land aan deze ‘geest van partijschap’ ten onder zou gaan, woonde een week later zelf een 

bijeenkomst bij ten huize van het Amsterdamse parlementslid Hendrik van Castrop. Een achttal 

parlementsleden sprak daar ‘over een aanstaande president, daar men De Leeuw het geschiktst toe 

reekende’.57 Op 29 april won Daniël de Leeuw met 47 stemmen de voorzittersverkiezing van Johan 

Valckenaer, die op 45 stemmen bleef steken.58 Twee weken later vergaderde Teding van Berkhout 

opnieuw over een nieuwe voorzitter. De keuze viel ditmaal op Schimmelpenninck, die twee dagen 

later inderdaad werd verkozen.59  

De presidentmakers, zoals ze al spoedig bekend kwamen te staan, waren een heterogeen gezelschap 

met uiteenlopende denkbeelden. Zij hadden niet veel meer gemeen dan dat ze wilden voorkomen 

dat een ‘revolutionair’ lid van de vergadering het voorzitterschap verwierf; een partij kunnen ze 

daarmee niet worden genoemd. Het vooroverleg, dat voorafgaande aan verkiezingsdagen discreet 

plaatsvond in verschillende met elkaar in contact staande kleinere gezelschappen, was een kwestie 

van ‘over en weder negotieeren’.60 Om te voorkomen dat de presidentiële voorverkiezingen al te 

veel in het oog liepen bij de natie, werd af en toe een kundig parlementslid voorgedragen dat noch 

behoorde tot de presidentmakers, noch tot de Republikeinse partij, maar bij geen van beide 

                                                 
57 Teding van Berkhout, Dagboek, 54-55. 
58 Dagverhaal I, nr. 49 (zitting 29 april) 387. 
59 Teding van Berkhout, Dagboek, 62; Dagverhaal I, nr. 63 (zitting 13 mei 1796) 497. 
60 Teding van Berkhout, Dagboek, 224 en 109. 
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kampen al te veel weerstand opriep. Dit gebeurde tegen de zin van Teding van Berkhout. Op 16 

juni 1796 werd Jacob Hahn met zestig stemmen verkozen tot voorzitter, en Teding van Berkhout, 

die Hahn verachtte, betwijfelde of dit besluit het juiste was geweest.61 Op 13 oktober viel de keuze 

van de presidentmakers op Bernard Blok en hoopte het Delftse parlementslid ‘dat wij ons dit niet 

beklagen zullen’.62 En toen op 17 augustus 1797 tijdens het vooroverleg Pieter van de Kasteele naar 

voren werd geschoven voor een tweede termijn, liet Teding van Berkhout weten hem ‘onder wat 

voorwendsel ook, nooyt te sullen stemmen’. De onenigheid over de juiste kandidaat liep ditmaal zo 

hoog op dat werd afgesproken dat ieder zou stemmen wat hij wilde; Van de Kasteele werd de 

volgende dag tot voorzitter verkozen. 63 

Over het algemeen was het ‘presidentmaken’ evenwel een succesvolle strategie. Ondanks een 

tijdelijke vertrouwensbreuk begin december, toen de debatten rondom het gedecreteerde principe 

van eenheid en ondeelbaarheid ook de presidentmakers hevig hadden verdeeld en de harmonie 

volgens Teding van Berkhout weg was, wisten zij de voorzittersverkiezingen gedurende de gehele 

eerste Nationale Vergadering te beheersen.64 Nadat Van de Kasteele in de eerste twee weken de 

zieke Paulus had opgevolgd en meteen daarna vrijwel unaniem was herkozen, ging de strijd op 4 

april 1796 tussen Albert de Sitter en Johan Valckenaer, die beiden als tijdelijke secretaris waren 

opgetreden. Het was De Sitter die met 47 tegen 36 stemmen de overwinning behaalde. Twee weken 

later was het Jan Bernd Bicker, de hoofdarchitect van het Reglement van orde, die Valckenaer met 51 

tegen 46 stemmen nipt versloeg. Tot dan toe kon nog worden vermoed dat de verkozen kandidaten 

waren beloond voor hun parlementaire verdiensten. Toen Valckenaer weer twee weken later echter 

ook verloor van de in de vergadering tot dan toe geheel onopvallende De Leeuw, moet het iedereen 

duidelijk zijn geweest dat er iets anders aan de hand was.65 

Nadat Valckenaer eind mei naar Spanje was vertrokken, spraken de Republikeinen af niet te 

kiezen voor de toen reeds controversiële en daarom kansloze Vreede, maar gaven zij hun stem 

voortaan aan de jonge jurist Hugo Gevers. Aan de uit een voorname Rotterdamse familie 

afkomstige Gevers kleefde ondanks zijn gelieerdheid aan de Republikeinen toch nog altijd het 

odium van Hollands aristocratisme. Waarschijnlijk juist daarom werd hij de vaste kandidaat van de 

Republikeinen, die hoopten zo de stem te krijgen van parlementariërs uit Gevers’ eigen sociale 

milieu. Deze opzet was weinig succesvol. Gevers trok met rond de 35 stemmen weliswaar iets meer 

dan de natuurlijke aanhang van de Republikeinen, maar juist parlementsleden als Teding van 

                                                 
61 Ibidem, 74 en 167. 
62 Ibidem, 109. 
63 Ibidem, 45 en 224-25. 
64 Ibidem, 128.  
65 Dagverhaal I, nr. 49 (zitting 29 april) 387. Zie ook Vreede, Bijdragen, II, 35-36. 
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Berkhout en Cau, die net als Gevers behoorden tot de Hollandse elite, waren erg actief als 

presidentmakers, en zij waren het die er mede voor zorgden dat Gevers keer op keer werd 

verslagen.66  

De Republikeinen raakten steeds gefrustreerder dat zij geen voorzitterspost konden bemachtigen, 

en maakten in hun verontwaardiging hierover geen wezenlijk onderscheid tussen de 

presidentmakers en de leden van de eigenlijke Moderate partij, die hieronder zal worden besproken. 

‘Nu hebben de presidentmakers’, schreef Vreede aan Valckenaer nadat de Moderaat Gerard van 

Marle tot voorzitter was verkozen,  

 

‘die men moet zoeken onder de slijmgasten en zoogezegde Moderaten, […] getoond, in de 

verkiezing van De Mist, Bicker en Van Marle, dat zij de hooge aristocratie en hooge federalisten 

meer waarde geven, dan aan voorstanders der volkspartij’. 67 

 

Op 16 september 1796 was de vergadering te klein toen bij het opmaken van de stemmen de door 

veel Republikeinen verafschuwde Jacob Kantelaar tot voorzitter bleek te zijn verkozen, terwijl velen 

van mening waren dat hij als plaatsvervanger van een lid van de constitutiecommissie niet 

verkiesbaar was.68 Gevers, die zich volgens Teding van Berkhout een slecht verliezer toonde, diende 

een voorstel in dat strekte om deze verkiezing ongedaan te maken, maar dit werd door een 

meerderheid van de vergadering verworpen.69 De handhaving van Kantelaars verkiezing zette de 

verhoudingen in de vergadering op scherp. Na dit incident zou de sfeer alleen nog maar grimmiger 

worden. Vanaf eind december 1796 weigerden de meeste Republikeinen uit protest nog langer hun 

stem uit te brengen, omdat de uitslag bij voorbaat vaststond. ‘De verkiezingen der presidenten’, 

schreef Gevers in januari aan Valckenaer, ‘gaan nog altoos den eygensten gang, ook stemmen wij 

meest niet’.70 Nolet deelde bij een van de verkiezingen koeltjes aan de vergadering mee dat hij het 

onnodig had gevonden een stembiljet in te vullen, omdat hij daags tevoren al in de ‘Fransche 

nieuwspapieren’ had gelezen dat zijn ambtgenoot Willem Queysen tot voorzitter zou worden 

                                                 
66  De families Teding van Berkhout, Cau en Gevers waren langs verschillende lijnen bevriend en verwant: 
Baggerman en Dekker, Kind van de toekomst, 249-65. 
67 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Vreede aan Valckenaer, 31 mei 1797, 529. Over Van Marle: J.L. 
Rijndorp, ‘Gerrit Willem van Marle’, in: Overijsselse portretten, 195-231. 
68 Zie ook [Appelius], Staatsomwenteling, 60-61; Vuyk, Jacob Kantelaar, 112-14. 
69 Teding van Berkhout, Dagboek, 99; Dagverhaal III, nr. 189 (zitting 16 september 1796) 154-60; nr. 190 (zitting 16 
september 1796) 161-62. 
70 UBL, BPL, inv. nr. 1037, brief Gevers aan Valckenaer, 27 januari 1797. 
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gekozen. De kandidaat die na Queysen op de meeste stembriefjes voorkwam, nog altijd Gevers, 

kreeg bij deze verkiezing niet meer dan vijf stemmen.71 

Op 11 mei 1797, exact een jaar nadat de presidentmakers voor het eerst bij elkaar waren 

gekomen, kwam de ergernis die hierover bestond aan de oppervlakte tijdens een van de vele 

debatten over de vraag of de voorgangerssalarissen al dan niet door de staat moesten worden 

bekostigd. De aanleiding was een voorstel van voorzitter Bicker om, gezien de ‘delicaatheid’ van de 

zaak, met een stemming te wachten tot de terugkomst van twaalf parlementsleden die op dat 

moment verbleven bij het in Den Haag gevestigde Provinciaal Bestuur van Holland. Door een groot 

deel van de leden werd dit ogenschijnlijk procedurele voorstel – waarschijnlijk niet geheel onterecht 

– opgevat als een moedwillige poging van Bicker om de stemming naar zijn smaak te laten uitvallen 

door de aanwezigheid van de twaalf af te wachten.72 Een storm van verontwaardiging barstte hierop 

los, en Bicker, zelf immers het voorwerp van de verontwaardiging, raakte de controle over de 

vergadering volledig kwijt. Terwijl hij zijn medeleden onophoudelijk tot de orde trachtte te roepen, 

gingen Vreede, Nolet, Van Hooff, Coert van Beyma, Quesnel, Reyns, Ploos van Amstel, Vreede, 

Van Bennekom en anderen, zo lezen we in het Dagverhaal, ‘alle voort met luidkeels te zeggen, dat 

het tijd wordt, dat eens al het gedraai ophield, dat nimmer een president den presidialen stoel 

betrad, zonder door de presidenten makers daartoe bevoorens benoemd te zijn’.73 Jan van Hooff 

bemachtigde te midden van deze verwarring uiteindelijk het woord, en deed er nog een schepje 

bovenop:  

 
‘Alles wordt van te vooren afgesprooken, en men adjourneert [verdaagt] de zaaken, wanneer men 

niet verzekerd is van de geprepareerde opinien der meerderheid; alles wordt dus bekonkeld: want 

wie weet niet, dat men hier den presidiaalen stoel niet beklimt, zonder er op gecabaleerd te zijn. 

Op die wijze is men altijd meester; men kan de commissien naar zijn zin kiezen, om de rapporten 

naar zijnen smaak te zien uitbrengen.’74 

 

Het beeld dat veertien maanden na de eerste bijeenkomst van de Nationale Vergadering door Van 

Hooff werd opgeroepen, was dat van een goed georganiseerde en eendrachtig optredende partij van 

presidentmakers die er door hun voorzittersbenoemingen in slaagden alle debatten te domineren. 

Het Brabantse parlementslid stond in deze overtuiging zeker niet alleen, maar binnen de Bataafse 

                                                 
71 Dagverhaal IV, nr. 341 (zitting 21 januari 1797) 580; NA, Archief J.B. Bicker, inv. nr. 59, Notulen Nationale 
Vergadering.  
72 Zie hiervoor ook Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 326-31. 
73 Dagverhaal V, nr. 531 (zitting 11 mei 1797) 1039. Zie ook De politieke blixem, nr. 2 (1797) 16; De weerlicht I, nr. 6 
(1797) 38. 
74 Dagverhaal V, nr. 531 (zitting 11 mei 1797) 1039. Zie ook Vreede, Bijdragen, II, 44-45. 
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context manifesteert zich wellicht bij niemand nadrukkelijker de neiging tot complotdenken die we 

tegenkomen in alle laat achttiende-eeuwse revoluties.75 

Al eerder werd vermeld hoe Van Hooffs collega’s probeerden hem buiten spel te zetten door te 

suggereren dat zijn traumatische ervaringen tijdens de Nederlandse restauratie en vooral tijdens de 

Franse Terreur hem te wantrouwig hadden gemaakt voor het ambt van volksvertegenwoordiger.76 

Dit was ongetwijfeld politiek-strategisch bedoeld, maar bevatte zeker ook een kern van waarheid. 

Van Hooff was een hoogst gedreven volksvertegenwoordiger die qua intelligentie maar in weinig 

leden van de vergadering zijn gelijke vond, maar zijn angst voor complotten en zijn driftbuien 

kregen in zijn politieke optreden soms de overhand. Van Hooff spaarde daarbij overigens de kool 

noch de geit. Enkele maanden later waarschuwde hij op hoge toon dat ‘er een factie in deeze 

Republiek existeert, die de anarchique [Franse] Constitutie van 1793 hier te land gaarne zoude 

invoeren’. Ditmaal vormde het doelwit de partij van Vreede, die geïrriteerd reageerde dat hij zich 

niet aan de ‘ingebeelde intrigues van Van Hooff’ zou storen.77 

Hoe Van Hooff en anderen die het ‘gecabaleer’ van de presidentmakers meenden aan de kaak te 

moeten stellen de politieke verhoudingen in de vergadering ook beoordeelden, het door hen 

opgeroepen beeld van een oppermachtige alliantie stemt niet overeen met de feitelijke 

machtsverhoudingen. Een concreet voorbeeld hiervan vormt de uitkomst van de stemming 

waarover op 11 mei zoveel tumult was ontstaan. Toen voorzitter Bicker er uiteindelijk in was 

geslaagd de rust weer enigszins te doen terugkeren, hadden de twaalf ontbrekende leden hun 

plaatsen weer ingenomen, precies zoals volgens Van Hooff en anderen Bickers bedoeling was 

geweest. Desondanks behoorde Van Hooff tot het kamp dat de stemming met 55 tegen 51 stemmen 

won, wat aantoont dat zijn beschuldiging dat men altijd ‘verzekerd [was] van de geprepareerde 

opinien der meerderheid’ veel te algemeen gesteld was.78  

Het staat buiten kijf dat de voorzitter van de Nationale Vergadering relatief veel macht had 

vergeleken bij de Kamervoorzitter zoals wij die nu kennen, maar ook vergeleken bij de voorzitters in 

de Franse revolutionaire vergaderingen.79 Het benoemen van commissies, het formuleren van een 

preadvies en het bepalen welk van de door anderen voorgestelde adviezen in stemming werd 

                                                 
75 Zie over complotdenken in het revolutietijdvak de klassiekers Bernard Bailyn, Ideological Origins, hoofdstuk 3 en 
4; Hunt, Politics, Culture, and Class, 39-44; en Gordon S. Wood, ‘Conspiracy and the paranoid style. Causality and 
deceit in the eighteenth century’, William and Mary Quarterly 39.3 (1982) 401-41;. Zie verder Timothy Tackett, 
‘Conspiracy obsession in a time of revolution. French elites and the origins of the Terror, 1789-1792’, American 
Historical Review 105.3 (2000) 691-713; Peter R. Campbell ed., Conspiracy in the French Revolution (Manchester etc. 
2007). 
76 Zie pagina 134-35. 
77 Dagverhaal VI, nr. 570 (zitting 1 juni 1797) 185 en 188. 
78 Zie noot 74 hierboven. 
79 Zie over het voorzittersambt in Frankrijk: Henry Ripert, La présidence des assemblées politiques (Parijs 1908) 347-57; 
Castaldo, Méthodes de travail, 179-95.  
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gebracht, privileges die hun oorsprong vonden in de vergadertradities van de oude Republiek, 

boden hem de mogelijkheid de loop van de vergadering te sturen en de besluitvorming te 

beïnvloeden.80 Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat slechts een enkeling misbruik wenste te 

maken van deze mogelijkheden of geslepen genoeg was om hier ongestraft mee weg te komen. 

Wanneer een voorzitter het in de ogen van de vergadering te bont maakte, was het onvermijdelijke 

gevolg een terechtwijzing of, als dat niet hielp, een ruwe verstoring van de orde, met ernstig 

gezichtsverlies voor de voorzitter tot gevolg. 

Berucht werd bijvoorbeeld het optreden van IJsbrand van Hamelsveld. Deze zat de vergadering 

voor toen zij zich boog over de vraag of het Plan van Constitutie, dat op 10 november 1796 door de 

constitutiecommisse was gepresenteerd, zou worden aangenomen om te dienen als basis voor de 

verder plenair geschiedende vervaardiging van het uiteindelijke constitutieontwerp.81 Direct nadat 

het oudste commissielid Simon Stijl het Plan van Constitutie plechtig had aangeboden aan de 

voorzitter Gerrit Jordens, had commissielid Van de Kasteele de feestelijke stemming in de 

vergadering bedorven door vooruitlopende op de lezing te stellen dat hij het Plan onaanvaardbaar 

vond. Hij had deze verklaring later laten volgen door een indrukwekkend, tweeënhalf uur durend 

betoog waarin hij had uiteengezet waarom hij het zelfs de status van discussiestuk niet waardig 

achtte.82 In de dagenlange uitwisseling van standpunten die hierop was gevolgd, had een aanzienlijk 

deel van de vergadering, onder wie alle Republikeinse leden die het woord voerden, zich 

aangesloten bij Van de Kasteeles standpunt.83 

Toen het moment van stemming uiteindelijk was aangebroken, werd dit door Van Hamelsveld, 

zelf een voorstander van aanneming, ingeleid met de opmerking dat hem was ‘gebleken dat over het 

geheel gezien alle leden vonden dat er veel goeds in het ontwerp gevonden’ werd; een schaamteloze 

verdraaiing van hetgeen in de voorgaande dagen was gepasseerd. Van Hamelsveld ging zijn boekje 

echter nog verder te buiten. Terwijl hij werd verondersteld de vraag of de vergadering het Plan ‘ter 

deliberatie’ zou aannemen eenvoudigweg ter stemming aan de vergadering voor te leggen, stelde hij 

in plaats daarvan de sturende vraag of de vergadering er al dan niet voor zou kiezen zuinig met de 

voor het vaderland zo kostbare tijd om te gaan en haast te maken met het hoognodige 

constitutiewerk.84 

                                                 
80 Vergelijk Van Vree, Nederland als vergaderland, 141. 
81 Zie pagina 166-67. 
82 Dagverhaal III, nr. 244 (zitting 10 november 1796) 594 en 596; nr. 252 (zitting 17 november 1796) 658-59; nr. 
255-57 (zitting 17 november 1796) 683-703; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Noël aan Delacroix, 18 
november 1796, 78-79. 
83 In totaal voerden in elf dagen 78 van de 126 parlementsleden over het Plan van Constitutie het woord: Rogge, 
Geschiedenis der Staatsregeling, 189. 
84 Dagverhaal IV, nr. 287 (zitting 29 november 1796) 150. 
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Dit lieten de tegenstanders van het Plan niet over hun kant gaan. Gevers eiste dat de voorzitter 

het ‘eenvoudig en ongemotiveert’ in stemming bracht. Ploos van Amstel wierp de voorzitter voor de 

voeten dat hij tegen de orde van de vergadering handelde, en dat hij geen ‘explicaties en motivaties 

diende te doen, maar simpelweg voorstellen of de leden voor of tegen het Plan’ waren. Van 

Hamelsveld maakte zich hierop volstrekt belachelijk, zo zouden politieke commentatoren oordelen, 

door terwijl hij opstond en zich driftig op zijn borst klopte te roepen: ‘Hier staat IJsbrand van 

Hamelsveld, die nimmer om lief of leed ter regter noch ter ’s linker zijde is afgeweken, noch zich 

door eenige bedreigingen deed verschrikken of vervaard maken; maar immer pal stond, zoo als aan 

een ieder bekend is.’85 Ook de vergadering toonde zich weinig gecharmeerd van dit vertoon van 

pathetiek. Nadat een lange stoet parlementsleden op zakelijke toon had vastgehouden aan de eis dat 

Van Hamelsveld een eenvoudige ja/nee-vraag zou formuleren, kon de voorzitter weinig anders doen 

dan hieraan te gehoorzamen. Aan het resultaat van de stemming deed dit overigens weinig af: de 

zitting, een van de meest tumultueuze in de geschiedenis van de Nationale Vergadering, eindigde 

ermee dat het Plan met 62 tegen 56 stemmen werd aangenomen als basis voor discussie.86 

Creativiteit in de omgang met de parlementaire agenda en eigengereidheid in de interpretatie 

van de wens van de vergadering waren zeker middelen die een voorzitter kon aanwenden in een 

poging de debatten in het voordeel van zijn standpunt te doen uitvallen, maar zij boden nooit 

garantie op succes. Dit gold evenmin voor wat in de beeldvorming werd gezien als het ultieme 

machtsmiddel van de voorzitter: hij kon, om met Van Hooff te spreken, ‘de commissien naar zijn 

zin kiezen, om de rapporten naar zijnen smaak te zien uitbrengen’.87 De voorzitter benoemde op 

eigen houtje de leden van parlementaire commissies, en had in theorie de mogelijkheid commissies 

geheel te vullen met politieke geestverwanten. 

Ook hier gold dat de vergadering in de praktijk blijk gaf van een aanzienlijk zelfregulerend 

vermogen. Doorgaans benoemden voorzitters commissieleden die geacht werden verstand te 

hebben van de kwestie die door de commissie moest worden behandeld, maar vooral ook leden die 

zich het meest hadden geroerd tussen het moment dat een kwestie in de vergadering ter sprake werd 

gebracht en het besluit om deze kwestie door een commissie te laten bestuderen. Parlementariërs 

met een duidelijk specialisme en leden die over alles direct een mening hadden verzamelden op 

                                                 
85 Dagverhaal IV, nr. 287 (zitting 29 november 1796) 151. Van Hamelsveld achtte de ophef die na deze uitbarsting 
ontstond zo schadelijk voor zijn reputatie dat hij zich later verplicht voelde publiekelijk te ontkennen dat hij iets 
dergelijks ooit gezegd had: Dagverhaal IV, nr. 352 (zitting 27 januari 1797) 661; Karakter schets; 7; [Vreede], Korte 
characterschets, 4. 
86 Dagverhaal IV, nr. 289 (zitting 29 november 1796) 166. 
87 Zie noot 74 hierboven. 
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deze manier de meeste commissiebenoemingen. 88 Tot welke partij in de vergadering ze behoorden, 

speelde daarbij niet of nauwelijks een rol: zo beschikte de Republikeinse minderheid met Gevers, 

Van Langen en Nuhout van der Veen over drie van de tien het vaakst in commissies benoemde 

parlementsleden.89 Ook andere parlementsleden die behoorden tot de twintig procent frequentste 

sprekers, zoals Ten Berge, Teding van Berkhout, Van Leeuwen, Blok, Verster, Van Castrop en 

Coert van Beyma, werden in ten minste vijfentwintig verschillende commissies benoemd.90 Slechts 

enkele leden van de vergadering, in het bijzonder Van Hooff en Vreede, lijken onder hun collega’s 

dusdanig controversieel te zijn geweest dat het aantal commissies waarin zij benoemd werden 

enigszins achterbleef bij de uiterst centrale rol die ze in de plenaire zittingen speelden.91 Dit laatste 

kan ook gezegd worden van Jacob Hahn, maar in zijn geval lijkt de belangrijkste oorzaak dat Hahn 

zelf aangaf wegens zijn zwakke fysieke gestel – sinds zijn verlamming raakte Hahn naar eigen zeggen 

snel vermoeid92 – niet in staat te zijn te veel werkzaamheden tegelijkertijd op zich te nemen.93 

Hahn werd opvallend genoeg wel benoemd tot voorzitter van de herzieningscommissie die in het 

leven werd geroepen nadat het Plan van Constitutie slechts na zeer fundamentele kritiek als 

discussiestuk was aanvaard, en die het als haar taak opvatte binnen een paar weken met een volledig 

alternatief te komen dat in de plenaire discussie kon worden betrokken. ‘C’est une grande tâche’, 

schreef Willem Anne Lestevenon aan Johan Valckenaer, ‘dont on a chargé notre ami Hahn. […] 

J’attens cependant un excellent rapport, pourvu que physique seconde le moral.’94 Om hun enorme 

tour de force te faciliteren werden Hahn en de overige commissieleden bij decreet van nieuwe 

commissiebenoemingen uitgesloten.95 Bij overige commissies ontbraken dergelijke decreten, maar 

                                                 
88 De hier volgende gegevens zijn gebaseerd op de zogenaamde Staat van onafgedane commissorialen van de Nationale 
Vergadering (NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 504) die door de vergadering vanaf augustus 1796 en met 
terugwerkende kracht werd bijgehouden. Uitgangspunt is dat ieder parlementslid slechts één keer tot een 
commissie benoemd kan worden, ook wanneer dezelfde commissie later nogmaals in de Staat voorkomt met een 
nieuwe opdracht. Enkele commissies zijn, waarschijnlijk door onzorgvuldigheid, niet in de Staat opgenomen, 
waardoor het werkelijke aantal commissiebenoemingen iets hoger kan liggen. Verder dient te worden bedacht dat 
parlementsleden soms geen zitting namen in een commissie waarin ze werden benoemd, en dat de samenstelling 
van de commissie in een later stadium veranderd kon worden. Deze telling geeft daarmee geen beeld van de 
werkelijke commissiebezettingen, maar van de door de vergadering gedane benoemingen. Ook is het goed te 
bedenken dat het belang van de verschillende commissies hier niet wordt gewogen, en dat de lengte van de 
zittingsperiodes van de verschillende parlementsleden in deze telling evenmin is verdisconteerd. Zie voor een 
compleet overzicht van alle commissiebenoemingen bijlage 1. 
89 Gevers 33 benoemingen; Van Langen 31 benoemingen; Nuhout van der Veen 31 benoemingen.  
90 Ten Berge 32 benoemingen; Teding van Berkhout 35 benoemingen; Van Leeuwen 31 benoemingen; Blok 28 
benoemingen; Verster 30 benoemingen; Van Castrop 27 benoemingen en Coert van Beyma 25 benoemingen. 
91 Vreede werd benoemd in 21 commissies,Van Hooff in 15. 
92 Dagverhaal III, nr. 212 (zitting 10 oktober 1796) 339. 
93 Hahn werd benoemd in negen commissies. 
94 ‘Het is een grote taak die men onze vriend Hahn heeft opgedragen. Ik verwacht niettemin een uitstekend 
rapport, als het fysieke gestel de moraal althans ondersteunt’: Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Lestevenon 
aan Valckenaer, 17 december 1796, 515. 
95 Dagverhaal IV, nr. 298 (zitting 8 december 1796) 232; nr. 295 (zitting 5 december 1796) 214. 
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lijken de voorzitters over het algemeen toch rekening te hebben gehouden met de werklast van de 

verschillende parlementsleden, voor zover ze die konden overzien. Leden die benoemd werden 

terwijl ze naar hun idee al in te veel commissies tegelijk actief waren, gaven dit soms bij de voorzitter 

aan. Hoewel deze het parlementslid op het moment zelf meestal verzocht evengoed zitting te nemen 

uit angst dat van verschoning een schadelijke precedentwerking zou uitgaan, kon hier bij een 

volgende benoeming alsnog rekening mee worden gehouden.96 

Slechts een heel enkele keer stuitte een benoeming op verzet van de rest van de vergadering. In 

een van de vele commissies die werden benoemd in het hoofdpijndossier over de revolutionaire 

onlusten in Friesland stelde Oene Gorter, zelf een Fries die nauw bij de kwestie was betrokken, de 

retorische vraag ‘of het benoemen van commissien alleen aan de president stond, of dat de leden 

daartoe ook recht hadden’. Het antwoord van voorzitter Herman Vitringa luidde ‘dat dit een recht 

was, dat nog nooit aan een president was betwist geworden’. Gorter feliciteerde de voorzitter daarop 

demonstratief met dit recht, maar voegde daar aan toe dat hij vond dat de voorzitter er in dit geval 

‘een zeer zonderling gebruik’ van had gemaakt. Nadat ook andere parlementsleden tegen de keuze 

van de voorzitter bezwaar hadden gemaakt, voorkwam deze erger door snel een andere bezetting 

voor te stellen.97 

Commissiesamenstellingen die duidelijk de politieke overtuiging van de voorzitter 

weerspiegelden waren uitzonderlijk. Zelfs wanneer een voorzitter erin slaagde de benoeming van een 

commissie naar zijn smaak door de vergadering te loodsen, was het nog altijd de voltallige 

vergadering die moest oordelen over het door deze commissie opgestelde rapport. Het hoogst 

haalbare was in zo’n geval tijdrekken, wat zeker in de eerste maanden overigens ook een doel op 

zich kon zijn: parlementsleden probeerden een kwestie dan van de agenda te krijgen in afwachting 

van het Plan van de constitutiecommissie, van wie ze een gunstiger oordeel verwachtten dan van het 

plenum. 

Ook in de wijze waarop de voorzitter een rapport aan de vergadering voorlegde was de 

handelingsruimte beperkt, zo blijkt uit een voorval dat zich voordeed tijdens het presidium van de 

toch al controversiële voorzitter Kantelaar. Op 2 mei 1796 besprak de vergadering een rapport over 

de Friezen Johan Huber en Eduard van Beyma, die in de Nationale Vergadering waren verkozen in 

de districten Harlingen en Dokkum. 98 Huber en Eduard van Beyma, Friese gedelegeerden ter 

Staten-Generaal in 1795, belichaamden de halsstarrige Friese houding ten aanzien van de Nationale 

Vergadering; veel parlementsleden waren hen daarom liever kwijt dan rijk.99 Om die reden hadden 

                                                 
96 Zie bijvoorbeeld Dagverhaal II, nr. 161 (zitting 22 augustus 1796) 665-66. 
97 Dagverhaal VI, nr. 578 (zitting 14 juni 1797) 252. 
98 Dagverhaal IV, nr. 294 (zitting 2 december 1796) 203. 
99 Geyl, Geschiedenis, VI, 1617. 
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zij de toetreding van de twee maandenlang tegengehouden met het argument dat Huber en Van 

Beyma over hun politieke rol tijdens de Friese revolutionaire onlusten door het Hof van Friesland 

ter verantwoording waren geroepen, en dat leden tegen wie een gerechtelijke procedure liep 

krachtens het Reglement niet verkiesbaar waren.100 

Het rapport dat uiteindelijk door de Commissie voor Geloofsbrieven over de kwestie was 

opgesteld bestond uit twee delen: in het eerste deel werd vastgesteld dat de verkiezing van de twee 

Friezen formeel gezien wettig was geweest, maar in het tweede en doorslaggevende deel 

concludeerde de commissie bij monde van Vreede dat zij op het moment van hun verkiezing niet 

stemgerechtigd waren geweest, en daarom ook niet hadden mogen worden verkozen.101 Voorzitter 

Kantelaar, een voorstander van de toetreding, trachtte na afloop van de discussies alléén de 

conclusie dat op de verkiezing formeel niets viel aan te merken in stemming te brengen. Hij 

verbond daaraan de consequentie dat Van Beyma en Huber bij een positieve uitkomst van deze 

stemming tot de vergadering konden toetreden; een manoeuvre waar hij ondanks verwoede 

pogingen niet mee wegkwam. Quesnel vroeg zich terecht af waarom het rapport niet zoals 

gewoonlijk in zijn geheel in stemming werd gebracht; Kantelaar antwoordde hierop slechts door zijn 

voorstel te herhalen. Nu waren het Gevers en andere leden die erop aandrongen ‘dat de omvraag op 

de gewone wijze [zou] plaatsvinden’; Kantelaar herhaalde nogmaals zijn voorstel. Uiteindelijk was 

het Tjeerd Halbes, een backbencher uit het nog altijd door en door verdeelde Friesland, die woest op 

zijn bank sloeg en schreeuwde: 

 

‘Neen president! Dit is een nieuw voorstel, en niet schriftelijk, dus tegen de orde der vergadering. 

[…] Het appel nominal kan of mag niet anders geinstitueerd worden als voor of tegen het rapport. 

Maar het schijnt mij toe, dat het er met eene vervloekte drayerij zal doorgesleept worden.102 

 

Kantelaar bond in en bracht nu het hele rapport in stemming, waarop overigens alsnog de door 

hem gewenste uitkomst volgde: het rapport werd in zijn geheel verworpen en Huber en Van Beyma 

traden op respectievelijk 12 en 23 december 1796 als laatsten tot de vergadering toe.103 

De meeste voorzitters kweten zich van hun taak met zorgvuldigheid en de wens om aan alle 

opinies in de vergadering recht te doen, en huldigden net als de inderdaad opmerkelijk rechtvaardig 

presiderende Teding van Berkhout ‘die onzijdigheid […] die daar van onafscheidelijk behoord te 

                                                 
100 Dagverhaal I, nr. 32 (zitting 11 april 1796) 256; Dagverhaal III, nr. 218 (zitting 14 oktober 1796) 388. 
101 Dagverhaal IV, nr. 294 (zitting 2 december 1796) 203. 
102 Dagverhaal IV, nr. 297 (zitting 8 december 1796) 231. 
103 Dagverhaal IV, nr. 297 (zitting 8 december 1796) 231; nr. 298 (zitting 12 december 1796) 235; nr. 303 (zitting 
23 december 1796) 277. 
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zijn’.104 Voorzitters die wel poogden de besluitvorming te beïnvloeden, haalden hier in de uiterst 

wantrouwige en daardoor explosieve vergadering maar zelden echt voordeel uit; zij riskeerden 

daarentegen voor het oog van de gehele natie in de beklaagdenbank terecht te komen. Belangrijker 

is dat een partijdige voorzitter nooit alle presidentmakers die hem tot voorzitter hadden 

voorbestemd kon begunstigen; daarvoor was dit gezelschap te heterogeen. Zo nam de vergadering op 

21 januari 1797 het belangrijke besluit dat de gewestelijke schulden zouden worden samengevoegd. 

Tot de voorstemmers behoorden Bicker, De Beveren, Cambier, Siderius, Hartog en nog een dozijn 

andere presidentmakers.105 

Eerder die dag had de geruchtmakende stemming plaatsgevonden waarbij Queysen met een 

overweldigende meerderheid tot voorzitter was verkozen, en het kan niet anders dan dat diezelfde 

presidentmakers aan deze verkiezing hebben bijgedragen. Het Overijsselse parlementslid Queysen 

was in de vergadering een van de onbuigzaamste federalisten en een verklaard tegenstander van de 

schuldensamenvoeging. Dat ook de vóórstanders desondanks op hem stemden, toont duidelijk aan 

dat de macht van de presidentmakers als sturende groep niet moet worden overschat, en dat de 

negatieve beeldvorming die als reactie op hun alliantie ontstond met enige voorzichtigheid moet 

worden geïnterpreteerd. 

 

 

De Moderaten 

 

De notie van een Moderate partij begon vrijwel meteen na de oprichting van de Republikeinse partij 

rond te zingen – zoals we zagen vermoedde Blijdenstein in mei 1796 al een partij van het 

‘moderantisme’, en in juni schreef ook Teding van Berkhout over ‘onze moderaate partij’. 106  

Volgens de contemporaine historicus Cornelis Zillesen werd het in het debat over het Plan van 

Constitutie, vanaf november 1796, duidelijk dat ‘de Vergadering was verdeeld in heethoofdige 

patriotten […] en in een zogenaamde moderate partij’.107 Het zou in politiek Den Haag echter nog 

tot 15 maart 1797 duren voordat een groep gematigde parlementsleden overging tot een 

systematische vorm van vereniging die vergelijkbaar was met de Republikeinse bijeenkomsten in het 

                                                 
104 Dagverhaal VI, nr. 631 (zitting 4 augustus 1797) 673. 
105  Namelijk Boellaard, Bosveld, Cambier, De Crane, Van Wickevoort Crommelin, Van Eck, Hoogewal, De 
Kempenaer, De Lange, Van Lennep, Meyer, Schimmelpenninck en Van Staphorst. 
106 Elderink, Twentsch fabriqueur, Blijdenstein aan Floh, 11 mei 1796, 127; Teding van Berkhout, Dagboek, 74. 
107 Cornelis Zillesen, Geschiedenis der Vereenigde Nederlanden, nevens de voornaamste gebeurtenissen in Europa (6 delen, 
Den Haag 1798-1802) VI, 110. 
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Herenlogement. Naar het voorbeeld van een Rotterdamse sociëteit met dezelfde naam werd op die 

dag in de Oude Doelen de Haagse Gemenebestgezinde burgersociëteit der Moderaten opgericht.108 

In totaal 37 leden van de eerste Nationale Vergadering komen voor op de ledenlijst of in het 

introductieboek van deze sociëteit. Kantelaar, Van Eck en Eduard van Beyma behoorden tot de 

oprichters en prominente parlementariërs als Bicker, De Mist, Van Marle, Queysen, Verster, 

Jordens, Nieuhoff, Krieger, Van Castrop en Schimmelpenninck tot de leden.109 Terwijl wegens het 

ontbreken van gegevens over de bijeenkomsten van de Republikeinse sociëteit slechts bij 

benadering valt aan te geven welke parlementsleden zichzelf als Republikeinen beschouwden, biedt 

de overlevering van deze bron voor de Moderaten meer houvast. Uiteraard kan onmogelijk met 

zekerheid worden vastgesteld of het ledenregister van de Moderate sociëteit geheel volledig is, maar 

de nauwkeurigheid waarmee het werd bijgehouden geeft weinig reden om anders te vermoeden. Dit 

stelt ons in de gelegenheid aan de Moderate kant van het politieke spectrum te differentiëren tussen 

parlementsleden die ervoor kozen zich aan te sluiten bij het Moderate partijverband en leden die 

het Moderate gedachtegoed afgaande op hun optreden in de parlementaire debatten wel 

grotendeels onderschreven, maar niet bereid waren deel te nemen aan een vorm van 

buitenparlementaire organisatie.  

De Moderaten noemden zichzelf ook wel ‘gematigden’, ‘bedaarden’, of ‘gemenebestgezinden’, 

terwijl ze door hun politieke tegenstanders werden aangeduid als ‘slijmgasten’ of ‘slijmerigen’, ‘anti-

revolutionairen’, ‘aristocraten’ of ‘federalisten’. In de Nationale Vergadering hadden de Moderaten 

overwegend zitting wegens districten in Gelderland en Friesland (beide vier parlementsleden), 

Overijssel (zes leden) en Amsterdam en omgeving (twaalf leden). Juist in deze delen van het land, 

waar in de aanloop naar de Nationale Vergadering huiverig was gereageerd op de plannen om een 

lichaam op te richten met zowel wetgevende als constituerende bevoegdheden, had men het 

Reglement mede om die reden pas na lang aarzelen goedgekeurd. Nu dit document eenmaal was 

aangenomen, klampten de Moderaten zich eraan vast als een semiconstitutioneel houvast in 

inconstitutionele tijden, dat juist moest voorkomen dat de Nationale Vergadering zich schuldig 

maakte aan machtsusurpatie.  

                                                 
108 Zie over de Rotterdamse sociëteit: H de Lange, ‘De Gemeenebestgezinde burgersocieteit te Den Haag, 1797-
1798’, Jaarboek geschiedkundige vereniging Die Haghe 1 (1970) 42-81, aldaar 44-45. 
109 In het ledenregister stonden verder Teding van Berkhout, Boellaard, Cambier, Colmschate, Farret, Geelvinck, 
Hoogewal, Van Hoorn, Van Horbag, Huber, Hulshoff, De Kempenaer, De Lange, Van Lilaar, Modderman, 
Siderius, Van Staphorst, Tonckens, Trip, J.A. de Vos van Steenwijk en Zubli. Lublink de Jonge en Anthony van 
Haersolte ontbreken in het ledenregister, maar komen wel als introducé voor in het introductieboek: GADH, 
Archief Gemeenebestgezinde burgersociëteit, inv. nr. 3, geschreven reglement met handtekeningen van de leden; en inv. 
nr. 4, introductieboek. Zie voor de oprichtingsvergadering: inv. nr. 1, notulen 15 maart 1797. Opvallend genoeg 
vinden we onder de leden ook de naam van Coert van Beyma, die we eerder al zagen als ondertekenaar van de 
Republikeinse Beoordeeling. Van Beyma’s hierboven reeds aan de orde gekomen opportunistische grondhouding is 
voor mij reden geweest hem uiteindelijk noch tot de Republikeinen, noch tot de Moderaten te rekenen. 
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Naast afkomst lijkt ook het al dan niet gevolgd hebben van een opleiding tot jurist een rol te 

hebben gespeeld bij de keuze voor de Moderate partij, die deze legalistische uitleg van het Reglement 

maakte tot een van haar belangrijkste uitgangspunten. Van de Moderate parlementsleden was ruim 

zestig procent opgeleid tot jurist, aanzienlijk meer dan de ruim veertig procent juristen in de 

vergadering als geheel, terwijl van de parlementariërs die in het voorgaande zijn aangemerkt als 

Republikeinen nog geen kwart de rechtenopleiding had voltooid.110 De Moderate sociëteit droeg 

daarnaast een uitgesproken gereformeerd karakter. Op drie dissenters en twee katholieken na 

hingen alle Moderate volksvertegenwoordigers het gereformeerde geloof aan. Het valt op dat vooral 

de nodige katholieke parlementsleden die het Moderate gedachtegoed op de meeste punten 

onderschreven blijkbaar door niemand aan de ballotagecommissie werden voorgedragen.111 

De eerste voorzitter van de Moderate sociëteit, Robert Collot d’Escury, hield op 19 maart 1797 

een toespraak waarin hij haar uitgangspunten uiteenzette. Collot d’Escury, de schoonzoon van 

Bicker, sprak er over de ware vrijheid, die alleen kon standhouden ‘wanneer dezelve rust op goede 

orde, ondergeschiktheid aan de wet en die geconstitueerde magten, die ’s volks wil heeft 

daargesteld’.112 De Moderaten hadden de diepe overtuiging dat de geconstitueerde overheden, al 

hadden zij tot de invoering van de constitutie slechts een provisionele status, de enige corporatieve 

entiteiten waren die gerechtigd waren de volkswil te interpreteren, en dat zij dit moesten doen door 

deze wil in wetgeving om te zetten. 

Zij stonden wantrouwend tegenover de overal in het land opgerichte sociëteiten, waarvan zij 

vonden dat die de niet gerechtvaardigde pretentie hadden de volksstem eveneens te kunnen en 

mogen vertolken. De Moderaten waren daarom de drijvende kracht geweest achter het op 10 maart 

1796 genomen besluit dat het recht van petitie niet langer gold voor corporaties of associaties maar 

alleen voor individuele burgers. 113  Deze maatregel, die was genomen tot ongenoegen van de 

Republikeinen, vormde een inperking ten opzichte van de staande praktijk in de oude Republiek, 

waar corporaties dit recht wel hadden gehad; zij toont aan dat het te simplistisch is om de 

tegenstelling tussen Republikeinen en Moderaten te reduceren tot een conflict tussen 

behoudsgezinde en hervormingsgezinde parlementsleden, zoals we Johan Midderigh aan het begin 

van dit hoofdstuk zagen doen. 

                                                 
110 Het gaat om 23 van de 37 Moderaten, 6 van de 25 Republikeinen en 63 van de 150 leden van de vergadering 
als geheel. 
111 Krieger en Van Lilaar waren katholiek, Hulshoff en Modderman waren doopsgezind, en Lublink de Jonge was 
luthers. 
112 GADH, Archief Gemeenebestgezinde burgersociëteit, inv. nr. 1, notulen 19 maart 1797. Geciteerd in De Lange, 
‘Gemeenebestgezinde burgersocieteit’, 51. 
113 Zie pagina 173-74. 
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Tussen het Moderate wantrouwen jegens niet tot de overheid behorende lichamen en de 

oprichting van sociëteiten als de Haagse Gemenebestgezinde burgersociëteit bestond een zekere 

spanning.114 Dat deze sociëteit er toch kwam – zij het pas toen de Nationale Vergadering al een eind 

op weg was – was het gevolg van de groeiende behoefte een alternatief te bieden voor de vele 

sociëteiten op revolutionaire grondslag, die er door hun minder scrupuleuze handelwijze in 

dreigden te slagen een groot deel van de publieke opinie te mobiliseren ten gunste van de 

Republikeinse partij. Wel namen de oprichters in artikel 1 van het door hen opgestelde reglement 

de zinsnede op dat de ‘onveranderlijke grondwet deezer Societeit zal zijn, dat zij nimmer […] zich als 

de stem des volks zal kunnen doen gelden’. 115  De sociëteit, die op haar hoogtepunt zo’n 

driehonderd geballoteerde leden telde, richtte zich formeel op onderlinge voorlichting, en hoopte 

zo te dienen tot een ‘kweekschool ter vorming van braave patriottische burgeren’. 116 In de praktijk 

fungeerde zij voor haar representant-leden wel degelijk ook als een nuttig forum voor politiek 

overleg. 

Een door meerdere parlementsleden ondertekend beginselprogramma zoals de Republikeinse 

Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie paste slecht bij de uitgangspunten van de Moderaten die 

in de sociëteit hun thuisbasis vonden. Zeker de vele Moderate leden die ook deel uitmaakten van ’s 

lands hoogste vergadering werden geacht altijd te blijven uitgaan van hun individuele politieke 

‘systhema’; zij behoorden steeds naar eigen inzicht over staatszaken te oordelen en zich door niets 

anders te laten leiden dan door hun eigen geweten. Zij mochten hun medeburgers proberen te 

overtuigen door middel van de rede, maar hun politieke handelen mocht nooit ontaarden in een 

onkritisch en volgzaam streven naar de verwezenlijking van de doelen van deze of gene politieke 

partij. Daar ze uitgingen van respect voor de politieke denkwijze van het verlichte individu, 

verzetten Moderaten zich ook principieel tegen de politieke uitsluiting van aanhangers van het 

stadhouderlijke bewind, die zich immers net zo goed als de Bataven op hun eigen geweten konden 

beroepen. Het was vooral dit uitgangspunt dat hun tegenstanders tot razernij dreef. De stadhouder 

was nog niet verdwenen, fulmineerde Vreede in de Nationale Vergadering, of men had een deel van 

de patriotten zien 

 

‘veranderen in predikers van eene onbegrensde moderatie, en verzoening en broederschap alomme 

uitbrommen. Maar er zijn ook waare patriotten […] die zich thans beschouwen als de 

                                                 
114  Sociëteiten met een vergelijkbaar oogmerk bestonden onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Leiden: 
GADH, Archief Gemeenebestgezinde burgersociëteit, inv. nr. 2, ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken. 
115 GADH, Archief Gemeenebestgezinde burgersociëteit, inv. nr. 3, Schikkingen en wetten voor de Gemeenebestgezinde 
burgersocieteit (gedrukt reglement), artikel I. 
116  GADH, Archief Gemeenebestgezinde burgersociëteit, inv. nr. 3, artikel L; De Lange, ‘Gemeenebestgezinde 
burgersocieteit’, 51.  
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overwinnende partij, die hun weerpartij als overwonnelingen aanzien. […] Zodanige patriotten 

verzoenen niet met hunne landgenoten zoo lange deeze hunnen afgod aanhangen.’117 

 

Door hun principieel verdraagzame opstelling werden de Moderaten er dikwijls van beschuldigd zelf 

orangisten te zijn, maar daarmee waren ze het nog niet. Een mooi inzicht in de Moderate opvatting 

van politiek biedt het dagboek van Teding van Berkhout. In de derde week van de Nationale 

Vergadering hield dit parlementslid een spraakmakend pleidooi waarin hij betoogde dat 

ambtenaren die het vorig ‘systhema politicq’ waren toegedaan niet uit hun ambten mochten 

worden ontzet alleen omwille van het feit dat zij er andere politieke denkbeelden op nahielden.118 

Een week na zijn toespraak liep hij in de wandelgangen van de vergadering Johan Tinne tegen 

het lijf. Zoals we eerder zagen was de oranjegezinde Tinne vóór 1795 werkzaam geweest bij de griffie 

van de Staten-Generaal, en was hij tot ongenoegen van vele leden van de vergadering voorlopig 

gehandhaafd door de Nationale Vergadering.119 Tinne had na Teding van Berkhouts toespraak 

gemeend in hem een politieke geestverwant te kunnen herkennen, en bedankte het Delftse 

parlementslid voor diens ‘menslievend uitgebrachte sentimenten’. Teding van Berkhout was hiervan 

niet gediend, en antwoordde hem ‘met een zekere graviteit, zooals ik meende te behooren, dat ik 

mijne sentimenten in de vergadering uitbracht zooals ’k meende in gemoede te moeten doen, 

zonder dat ik daar van iemand […] dank meede wilde behaalen’.120 Tinne was door deze woorden zo 

van zijn stuk gebracht dat hij Teding van Berkhout de volgende dag zijn excuses kwam aanbieden.121 

Zelfs wanneer de Moderaten geen principiële bezwaren hadden gehad tegen alles wat afbreuk 

deed aan hun politieke individualiteit, was het opstellen van een compleet beginselprogramma 

waarschijnlijk geen eenvoudige opgave gebleken. Juist in het cruciale debat over de ideale 

staatsvorm waren binnen de Moderate partij twee visies te onderscheiden die onmogelijk met elkaar 

konden worden verenigd, ‘en dus waren de moderate’, in de woorden van Zillesen, ‘wederom in 

twee aanhangen verdeeld’.122 Een korte onderlinge vergelijking van twee Moderate parlementsleden 

maakt dit duidelijk. 

De Overijsselse volksvertegenwoordiger Jacob de Mist was, zoals hij het zelf formuleerde, ‘vrij 

verre’ in de federalistische leer. 123  De Mist was een van de weinige parlementsleden die zijn 

                                                 
117 Dagverhaal V, nr. 412 (zitting 2 maart 1797) 84. Vergelijk ook Vreede, Verandwoording, 4-5.  
118 Dagverhaal I, nr. 11 (zitting 15 maart 1796) 83-84. Zie verder bijvoorbeeld [Vreede], Korte characterschets, 7, 
waarin Teding werd uitgeroepen tot de ‘elendigsten aller slijmgasten’, niet alleen om zijn ‘keukenmeidenbakkes’ en 
‘lammen tred’, maar vooral om zijn ‘oproerig en antie-revolutionair advis van den 15 maert’. 
119 Hugenholtz en Boels, ‘Griffie’, 409-11. 
120 Teding van Berkhout, Dagboek, 43.  
121 Ibidem, 44.  
122 Zillesen, Geschiedenis VI, 110. 
123 Dagverhaal VI, nr. 638 (zitting 14 augustus 1797) 734. 
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bewondering voor de nu door zo velen verguisde Unie van Utrecht niet onder stoelen of banken 

stak. Hij wilde wel erkennen dat die Unie enigszins gebrekkig was geweest, maar het principe moest 

in de door hem gewenste ‘verbeterde Haagsche Unie’ hetzelfde blijven: de onafhankelijke volken 

van de zeven voormalige soevereine gewesten, nu aangevuld met de gewesten Brabant en Drenthe, 

moesten bepalen hoeveel soevereiniteit zij wilden afstaan aan het nieuwe bondgenootschap. Alle 

soevereiniteit die ze niet uitdrukkelijk afstonden bleef hun toebehoren.124 Het verbond dat tussen 

deze onafhankelijke volken zou worden gesloten, zou de constitutie uitmaken van de Bataafse 

Republiek. Als de leden van de Nationale Vergadering dachten dat ze een grondwet ontwierpen 

voor een geheel nieuw volk in een nieuwe Republiek, dan waren ze volgens De Mist bezig 

luchtkastelen te bouwen. Alle volken hadden hun eigen gebruiken en wetten waaraan ze gehecht 

waren. Ieder volk kon nu bovendien zijn eigen bestuurders aanstellen, en zou hiertoe ongetwijfeld 

de besten kiezen; waarom moesten de provinciale machten nu dan worden vernietigd?125 

De Mist leverde ook een aantal belangrijke bijdragen aan het debat over de samenvoeging van de 

gewestelijke schulden, die hij herhaaldelijk kenschetste als ‘onbillijk’, ‘onmogelijk’, ‘overbodig’ en 

‘onvoorzichtig’, omdat zij in zijn ogen verschillende gewesten financieel zou ruïneren. Hij stelde 

daarbij niet zoals de meesten zijn eigen gewest ten voorbeeld, maar schetste, met de bedoeling de 

grote en over het algemeen weinig ervaren delegatie Brabantse parlementsleden voor zijn standpunt 

te winnen, uitgebreid de zijns inziens rampzalige gevolgen voor het arme en tot nu toe door zijn 

voormalige status als Generaliteitsland schuldenloze Brabant.126 Vooral deze laatste actie zette in de 

radicale media veel kwaad bloed, en bezorgde De Mist, samen met het feit dat hij als enig 

parlementslid een politiek ambt had bekleed tijdens de restauratie, de reputatie een orangist te 

zijn. 127  In de vergadering werd er genuanceerder over hem gedacht, en prezen zelfs zijn 

tegenstanders, die hem voor een ‘zeer slim man’ hielden, zijn ‘ronde taal’.128  

Hoewel hij net als De Mist behoorde tot de Moderaten in de Nationale Vergadering, nam 

Rutger Jan Schimmelpenninck in het eenheidsdebat een geheel andere positie in. Befaamd werd in 

dit verband het ‘alleropmerkelijkst’ voorstel dat hij bij de vergadering indiende in mei 1796, nota 

bene gedurende zijn termijn als voorzitter. Schimmelpenninck stelde bij deze gelegenheid onder 

meer voor dat alle leden van de vergadering een verklaring zouden afleggen waarin zij zich zouden 

                                                 
124 Dagverhaal III, nr. 265 (zitting 22 november 1796) 763-67. Vergelijk ook Schutte, ‘Grondslag tot breidel’, 219.  
125 Dagverhaal III, nr.265 (zitting 22 november 1796) 763-67. 
126 Dagverhaal IV, nr.331 (zitting 16 januari 1797) 493-500.  
127 Karakter schets, 11; [Vreede], Korte characterschets, 5. 
128 De karakteriseringen zijn van Hahn en Ploos van Amstel: Dagverhaal IV, nr.331 (zitting 16 januari 1797) 500; 
nr. 294 (zitting 2 december 1796) 207. 
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uitspreken voor de eenheid en ondeelbaarheid.129 Toen het een maand later door de vergadering 

zou worden besproken, opende voorzitter Jacob Hahn het debat met een toespraak waarin hij – al 

even ongebruikelijk – het voorstel als parlementslid beoordeelde. Hahn vond dat de redevoering 

van Schimmelpenninck de schijn had gehad van een woordenspel, waarin zijn vriend zich te weinig 

duidelijk had uitgesproken voor de ‘rechte’ eenheid en ondeelbaarheid.130 

Schimmelpenninck antwoordde hierop met opnieuw een lange redevoering waarin hij herhaalde 

dat hij de eenheid en ondeelbaarheid tot ‘onwrikbaren grondslag’ voor de aanstaande grondwet 

wilde nemen, en dat hij het federalisme voor een ‘wanstaltig stelsel’ hield. Wel bestreed hij de door 

Hahn gemaakte opmerking dat het volk reeds een en ondeelbaar was; dit was het weliswaar ‘ten 

opzigte der algemeene Nederlandsche belangen’, maar ‘ten opzigte van hare bijzondere en 

gewestelijke belangen’ behielden de gewesten vooralsnog hun soevereiniteit.131 In dit opzicht stond 

Schimmelpenninck op één lijn met De Mist, al was hij wel degelijk van mening dat de soevereiniteit 

ná invoering van de constitutie niet langer een bondgenootschap moest zijn, maar gebaseerd op één 

volk moest worden geconcentreerd in de wetgevende vergadering. Dit laatste betoogde hij een half 

jaar later in zijn beoordeling van het Plan van Constitutie.132 

Het was in dezelfde rede dat Schimmelpenninck zich tevens uitsprak vóór de samenvoeging van 

de gewestelijke schulden, waarmee hij velen die inmiddels waren gaan twijfelen aan zijn 

eenheidsgezindheid enigszins geruststelde; hoewel hij het Plan tegen de wens van de Republikeinen 

als discussiestuk wilde aanvaarden, vonden de in zijn redevoering naar voren gebrachte argumenten 

ook bij menig Republikein een warm onthaal.133 Schimmelpenninck bleef evenwel van mening dat 

de gewestelijke overheden, hoewel ze niet meer over soevereiniteit zouden beschikken, in zaken van 

lokale aard toch zelfbestuur moest worden toegestaan, zolang dit niet inging tegen de algemene wil 

die was uitgedrukt in nationale wetten.134 

Sinds zijn beroemd geworden toespraak van 11 februari 1795, waarin hij namens het 

Amsterdamse stadsbestuur uitdroeg dat het recht zijn loop moest hebben en dat tegen orangisten 

niet onnodig hard moest worden opgetreden, gold Schimmelpenninck als ‘een man van de eerste 

                                                 
129  Dagverhaal I, nr. 70 (zitting 23 mei 1796) 556-58. Ook afgedrukt in Schimmelpenninck, Rutger Jan 
Schimmelpenninck, 73-79. 
130 Dagverhaal II, nr. 101 (zitting 21 juni 1796) 190-91.  
131  Dagverhaal II, nr. 102 (zitting 21 juni 1796) 195-98; afgedrukt in Schimmelpenninck, Rutger Jan 
Schimmelpenninck, 79-95. 
132 Dagverhaal III, nr. 263 (zitting 21 november 1796) 747; Dagverhaal IV, nr. 274 (zitting 21 november 1796) 41-
48. 
133 Dagverhaal IV, nr. 274 (zitting 21 november 1796) 41-48; Dagverhaal III, nr. 272 (zitting 23 november 1796) 28; 
zie ook Dagverhaal IV, nr. 338 (zitting 18 januari 1797) 552-55. 
134Dagverhaal IV, nr. 321 (zitting 11 januari 1797) 418; nr. 496 (zitting 24 april 1797) 753 en 756. 
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vlugt van moderatisme’. 135  Door zijn revolutionaire staat van dienst, zijn intelligentie en zijn 

welsprekendheid genoot hij een ongeëvenaard gezag in de vergadering. Hij stond niet alleen op 

goede voet met andere Moderaten, maar was hij ook bevriend met Valckenaer en Hahn, en genoot 

het respect van Vreede.136 Tijdgenoten vonden het daarom moeilijk Schimmelpenninck te plaatsen. 

In een van de twee Republikeinse karakterschetsen van de leden van de Nationale Vergadering, 

zonder twijfel de spraakmakendste pamfletten die in 1797 verschenen, werd hij omschreven als een 

‘kundig man’ met een ‘gladde tong’, die ‘patriot wil heeten, maar tevens de vriend der aristocraten 

en foederalisten wil blijven’, en daarmee ondanks zijn goede ‘aanleg’ nu een gevaar was geworden 

voor de patriotse zaak.137  

Met name Republikeinen hadden er in de Bataafse tijd een handje van om de Moderaten gelijk 

te stellen met de leden van de vergadering die het federalisme in de zin van De Mist aanhingen, 

omdat zij zich er dan beter tegen konden afzetten. In de geschiedschrijving is deze retorische zet 

soms al te gemakkelijk overgenomen, maar zij doet aan de verhoudingen in de vergadering geen 

recht. Weliswaar maakten de meeste parlementsleden die de federatie inderdaad in slechts licht 

gewijzigde vorm wilden handhaven deel uit van de Moderate partij, maar vergelijkbare denkbeelden 

bestonden ook bij leden van de vergadering – bijvoorbeeld de Groningers Albert de Sitter en 

Tammo ten Berge en de Overijsselenaar Herman Vitringa – die zich afgaande op de registers van de 

Gemenebestgezinde sociëteit niet bij het Moderate partijverband hebben aangesloten. Belangrijker 

evenwel is dat er onder de Moderaten ook parlementsleden waren – zoals Schimmelpenninck, Van 

Staphorst, Cambier, Siderius en Johan Arend de Vos van Steenwijk – die zichzelf tot de unitarissen 

rekenden, ook al waren zij van mening dat het beginsel van de eenheid niet tot in het belachelijke 

moest worden doorgetrokken, en zeker dat het niet door Republikeins gedram tot stand moest 

worden gebracht. In de vele stemmingen die binnen het gelaagde debat over de eenheid en 

ondeelbaarheid werden gehouden, stemde de tweede groep zeker zo vaak mee met de 

Republikeinen als met de federalistische Moderaten. 

Net zo min als een federalistische partij heeft er een partij bestaan die alle unitarissen met elkaar 

verbond. Alle Republikeinen in de Nationale Vergadering waren aanhangers van de stroming van 

het unitarisme, maar de eenheidsstaat was niet hun enige programmapunt, noch waren zij de enige 

unitarissen in de Nationale Vergadering; het is daarom verwarrend de Republikeinse partij aan te 

duiden als de partij van de unitarissen. Het waren niet zelden juist niet-Republikeinen als Pieter van 

                                                 
135 [Vreede], Korte characterschets, 6. De proclamatie is afgedrukt in Schimmelpenninck, Rutger Jan Schimmelpenninck, 
42-49. Vergelijk ook De Bosch Kemper, Staatkundige geschiedenis, 253. 
136  Vreede sprak zich bijvoorbeeld lovend uit over Schimmelpennincks voorstel over de eenheid en 
ondeelbaarheid: Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Vreede aan Valckenaer, 7 juni 1796, 502-3. 
137 Karakter schets, 12. 
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de Kasteele en Jacob van Manen in wie het unitarisme zijn scherpste verdedigers vond. Zeker kan 

worden gesproken van unitarissen en federalisten, maar alleen ter aanduiding van aanhangers van 

ideologische stromingen, die zich rondom één belangrijk debatthema in de Nationale Vergadering 

verenigden, maar opereerden zonder georganiseerd partijverband. In tegenstelling tot de suggestie 

die vaak – ook door de Bataven zelf – is gewekt hebben de Republikeinen en de Moderaten, de 

enige twee partijen in de Nationale Vergadering met een zekere mate van interne organisatie en een 

gedeelde ideologische basis, zich niet gevormd langs de lijnen van het eenheidsdebat. 

De Moderaten zijn in de geschiedschrijving niet alleen neergezet als de federalistische partij in de 

vergadering, maar vaker nog, in strijd hiermee en evenzeer misleidend, als een partij die juist het 

midden hield tussen unitarissen en federalisten of tussen democraten en aristocraten. 138 Het woord 

‘moderaat’ geeft in deze interpretatie de relatieve positie binnen de Bataafse politieke verhoudingen 

weer: een gematigde positie tussen twee extremen, op het midden van het politieke spectrum. 

‘Moderaat’ heeft hier echter geen betrekking op de relatieve positie op het spectrum, maar op de 

politieke opvattingen van de aanhangers van de Moderate partij. Binnen de Bataafse politieke 

verhoudingen was de Moderate ideologie van gematigdheid een vorm van politiek extremisme: de 

Moderaten bezetten op het Bataafse spectrum namelijk een van de uiteinden, het verst weg van de 

Republikeinse of, zoals zij haar noemden, revolutionaire partij. 139 

Evenmin als de Moderaten het midden hielden tussen unitarisme en federalisme, namen zij een 

middenpositie in binnen de tegenstelling tussen democraten en aristocraten. Deze tegenstelling kan 

worden verbonden aan het debat over de vraag welk deel van de bevolking actief moest kunnen 

deelnemen aan het politieke proces en hoevéél invloed dit actieve deel daarbij moest kunnen 

uitoefenen. Hoewel iedere afzonderlijke stemuitslag in zekere zin een momentopname is, lijkt het 

gerechtvaardigd de politieke verhoudingen op dit punt af te lezen aan de stemming over de vraag of 

burgers al dan niet moesten beschikken over een zekere mate van bezit om bij verkiezingen als 

kiesman op te mogen treden. Dit is mogelijk dankzij de bevlogenheid van Bicker, die op een 

                                                 
138 Zie onder meer J. de Bosch Kemper, De staatkundige partijen in Noord-Nederland, geschetst in een historisch overzigt 
van deszelfs binnenlandsche staatsgesteldheid van het einde der grafelijke regering tot op het jaar 1813 (Amsterdam 1837) 
317-18; idem, Staatkundige geschiedenis, 263-64; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, xliii; I.H. Gosses en N. Japikse, 
Handboek tot de staatkundige geschiedenis van Nederland (herziene editie, Den Haag 1947; 1ste ed. 1916-20) 729-30; 
Hardenberg, ‘Bataafse Parlementen’, 151; De Wit, Strijd, 110 en 152; Schama, Patriots and liberators, 249; 
Kossmann, Lage Landen, I, 82 en 84; Baggerman en Dekker, Kind van de toekomst, 416-17, Joost Rosendaal ed., 
Staatsregeling voor het Bataafsche volk. De eerste grondwet van Nederland 1798 (Nijmegen 2005) 18; C.W. van der Pot 
e.a., Handboek van het Nederlandse staatsrecht (herziene editie, Deventer 2001; 1ste ed. 1940) 112. Ik heb hier 
volstaan met het noemen van enkele standaardwerken, maar deze lijst kan vrijwel eindeloos worden uitgebreid. 
139 Vergelijk voor het idee van ‘gematigd extremisme’: J. Huizinga, ‘Nederland’s geestesmerk’, in: idem, De hand van 
Huizinga, Willem Otterspeer ed. (Amsterdam 2009) 386-420, aldaar 398. 
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presentielijst voor zichzelf de stemuitslag noteerde, waardoor dit een van de weinige stemmingen is 

waarbij we van ieder parlementslid weten hoe hij stemde.140 

Aan de stemming was een uitgebreide discussie voorafgegaan, waarin de Republikein Nuhout 

van der Veen de vergadering had voorgehouden dat zij met een dergelijke bezitseis ‘den braven 

onvermogenden […] burger schandelijk voor het hoofd’ stootte en de Moderaat Schimmelpenninck 

meende dat een bezitseis er juist voor zou zorgen dat kiesmannen burgers met respect voor personen 

en goederen zouden verkiezen in het wetgevend lichaam. De Republikein Quesnel vond dan weer 

dat het erom ging de bekwaamste mensen te vinden en dat ‘schatten en rijkdommen’ daar niet bij 

‘te pas’ kwamen, terwijl de Moderaat Teding van Berkhout volhield dat het er niet zozeer om ging 

dat kiesmannen allen rijke lieden moesten zijn, maar dat de bezitseis de garantie bood dat zij ‘een 

zekere gehegtheid’ aan het vaderland hadden.141 Tot de vijftig leden die tégen de bezitseis stemden, 

behoorden alle Republikeinen, weinig opmerkelijk gezien het feit dat een zo breed mogelijke 

politieke participatie – voor mannelijke burgers dan tenminste142 – een van de speerpunten vormde 

van de Republikeinse partij. Voor wie in de Moderaten een gematigde partij wil zien die een 

middenweg koos tussen een democratischer en een aristocratischer opvatting van de politiek, is het 

wellicht verrassender te constateren dat op één na álle aanwezige Moderaten behoorden tot de 61 

parlementsleden die vóór de bezitseis stemden.143 

De waarheid is dat de Moderaten weliswaar in verschillende opzichten – en zeker in de 

eenheidskwestie – minder homogeen stemden dan de Republikeinen, maar dat wanneer in de 

vergadering de mate van volksinvloed op de regering ter sprake kwam, zij in dit opzicht als 

aristocratische partij bestempeld zouden kunnen worden. Het ontbreken van het geringste bewijs 

voor het bestaan van een groep aristocraten die geen deel uitmaakte van het Moderate 

partijverband, maakt het des te merkwaardiger dat de historiografische mythe van een moderaat 

midden binnen een tripartiete indeling zo hardnekkig is geweest.144 

                                                 
140 SAA, FA Bicker, inv. nr. 373, Stukken betreffende het stemmen door de representanten en stukken betreffende 
het geloof en beroep der representanten. Zie voor een overzicht van andere bekende stemuitslagen: De Gou ed., 
Ontwerp van Constitutie, III, 77-83. 
141 Dagverhaal IV, nr. 344 en 345 (zitting 24 januari 1797) 602-5. 
142 Politieke participatie voor vrouwen werd gedurende het Bataafse tijdvak wel door een enkeling bepleit, maar 
vond in de Nationale Vergadering weinig weerklank. Zie Dagverhaal II, nr. 162 (zitting 22 augustus 1796) 675; 
Dagverhaal IV, nr. 323 (zitting 11 januari 1797) 441. Vergelijk verder Rutjes, Door gelijkheid gegrepen, 170-79. 
143 Vóór waren Teding van Berkhout, E. van Beyma, Bicker, Boellaard, Cambier, Van Castrop, Van Eck, Farret, 
Hoogewal, Van Hoorn, Van Horbag, Huber, Hulshoff, Jordens, Van Marle, De Mist, Nieuhoff, De Kempenaer, 
Krieger, De Lange, Van Lilaar, Queysen, Schimmelpenninck, Siderius, Tonckens, Trip, Van Staphorst, Verster en 
J.A. de Vos van Steenwijk. Tégen was alleen Colmschate: SAA, FA Bicker, inv. nr. 373. 
144 De historici die in het verleden zijn uitgegaan van een tweedeling in plaats van een driedeling zijn op één hand 
te tellen. Pieter Geyl plaatst ‘radicalen’ tegenover ‘gematigden’ of ‘moderaten’, die zowel unitaris als federalist 
konden zijn, maar doet aan deze juiste analyse afbreuk door de moderaten in het narratief van zijn Geschiedenis van 
de Nederlandse stam toch te beschouwen als een middengroep, die nu eens naar de zijde van de unitarissen, dan 
weer naar de zijde van de federalisten overhelde. Remieg Aerts spreekt over ‘relatief radicale democraten’ en 
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Partijen in perspectief 

 

Tussen 1789 en 1809 verscheen bij Johannes Allart in Amsterdam een nieuwe Nederlandse 

vertaling van de Parallelle levens van Plutarchus.145 In het in 1791 gepubliceerde tweede deel van deze 

eerste-eeuwse serie biografieën van beroemde Grieken en Romeinen vinden we de 

levensbeschrijving van de Griekse wetgever Solon. ‘Onder de […] wetten van Solon’, schrijft 

Plutarchus, ‘is die inzonderheid zeldzaam en strijdig met de gewoone begrippen, welke den genen 

voor eerloos verklaart, die in tijden van burgerlijke tweedracht geen partije kiest.’146 Bij deze passage 

was door de op dat moment overigens anoniem gebleven Nederlandse vertaler van de tekst, de 

Franekerse hoogleraar Grieks Everwinus Wassenbergh, de volgende, tamelijk curieuze voetnoot 

geplaatst: 

 

‘Het oordeel over deze vreemdluidende wet hangt grootendeels af van eene duidelijke en 

naauwkeurige bepaaling van het geval en de omstandigheden, welke men misschien had daar 

gesteld gezien, indien zeker geweezen hoogleraar zijne voorgenomene openbaare redevoering over 

deze wet van Solon hadt gehouden en uitgegeeven.’147 

 

Het laat zich raden wie deze ‘geweezen hoogleraar’ was. Wassenberghs Franekerse collega Johan 

Valckenaer had zoals eerder duidelijk werd zijn hoogleraarschap Romeins recht in 1787 moeten 

opgeven nadat hij was beschuldigd van patriottisme. Wassenberghs opmerking doet vermoeden dat 

de hierboven besproken Redevoering over de plichten van een Bataavsch burger, uiteindelijk als oratie 

uitgesproken in 1795, was gebaseerd op een nooit uitgesproken tekst die Valckenaer reeds in de 

patriottentijd had voltooid. ‘Kan er […] iets uitmuntender zijn’, zou hij in de Redevoering van 1795 

                                                                                                                                                         
‘moderaten’, terwijl Niek van Sas het heeft over ‘radicalen’ en ‘moderaten’. Beiden werken deze tweedeling verder 
nauwelijks uit. Een auteur die dit wel doet is H. de Lange, die in de jaren zeventig van de twintigste eeuw reeds 
‘democraten’ en ‘moderaten’ onderscheidde. Ook aan De Langes interpretatie kleven echter bezwaren. In de eerste 
plaats gaat hij ervan uit dat de Moderate partij in haar geheel het federalisme voorstond. Binnen De Langes model 
behoorden bovendien alle deelnemers aan het politieke proces tot een van beide partijen; zoals ik hieronder zal 
betogen, is dit geen adequate weergave van het politieke krachtenveld: Geyl, Geschiedenis, VI, 1614 en hoofdstuk 4, 
passim; Remieg Aerts, ‘Een staat in verbouwing. Van Republiek naar constitutioneel koninkrijk’, in: idem, De 
Liagre Böhl en De Rooy ed., Land van kleine gebaren, 13-95, aldaar 40; Van Sas, Metamorfose, 33-34; H. de Lange, 
‘Revolutie en democratie’, De Gids 134.8 (1971) 470-82; idem, ‘De politieke pers in de Bataafse Revolutie. Enkele 
analytische schetsen’, Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek 35 (1972) 81-93, aldaar 89-91. 
145 Plutarchus, De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleken, [E. Wassenbergh en H. Bosscha ed.] 
(13 delen, Amsterdam 1789-1809). 
146 Ibidem, II, 76-77. 
147 Ibidem, II, 77. 
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schrijven, ‘dan de wet van Solon den Athener, waar bij ieder voor eerloos verklaard wierdt, die in 

tijden van burgerlijke verschillen geen partij gekozen had?’ 148 

De door Wassenbergh met een cursivering benadrukte kwalificatie – ‘vreemdluidende wet’ – wijst 

ons er ook op dat deze aansporing om partij te kiezen in het laatste decennium van de achttiende 

eeuw nauwelijks minder strijdig was met de ‘gewoone begrippen’ dan in de tijd van Plutarchus het 

geval was geweest. Ook de bespreking van het tweede deel van de Plutarchusvertaling in de 

Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen, die hoewel het boek ruim vierhonderd pagina’s telde vrijwel 

geheel gewijd was aan deze ene passage, geeft aan hoezeer de wet van Solon de aandacht trok. Zij 

week af van wat ook na 1795 als de norm zou blijven gelden voor de meeste Bataven: partijdig 

gedrag gold als een ondeugd en behoorde allerminst te worden aangemoedigd. 149 

In de tweede helft van de achttiende eeuw kunnen in het Westerse denken over het verschijnsel 

partij ruwweg drie visies worden onderscheiden.150 In de eerste plaats was er de utopische visie dat 

partijen onwenselijke fenomenen waren die konden worden uitgeroeid, al moest daarvoor, 

paradoxaal genoeg, volgens sommigen eerst een tijdelijke partij van nationale eenheid gevormd 

worden. 151 In de tweede plaats leefde het idee dat partijen weliswaar onwenselijk waren, maar dat ze 

in een vrije, republikeinse staat niet konden worden vermeden.152 De derde visie bestond erin dat 

het bestaan van partijen niet moest worden gezien als een onvermijdelijk kwaad, maar als een 

noodzakelijk en over het geheel genomen zelfs heilzaam verschijnsel. 

De laatstgenoemde visie is door historici vaak in verband gebracht met het hier eerder ter sprake 

gekomen Britse parlementslid Edmund Burke, die in zijn Thoughts on the cause of the present 

discontents (1770) de partij voor het eerst positief definieerde als ‘a body of men united for promoting 

by their joint endeavors the national interest upon some particular principle in which they are all 

agreed’. 153  Burke maakte anders dan de meesten van zijn tijdgenoten een onderscheid tussen 

partijen en facties.154 Voor hem waren de aanhangers van partijen begaan met het algemeen belang, 

                                                 
148  Valckenaer, Redevoering, [16]. Een opvallende medestander van Valckenaer was de orangistische oud-
raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel, die zich in 1795 eveneens positief uitliet over de wet van Solon: 
‘Over eene wet van Solon’, in: Laurens Pieter van de Spiegel, Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenoten 
(1737-1800), G.W. Vreede ed. (4 delen, Middelburg 1874-77) IV, 561-66. 
149 Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen 32.1 (1792) 236-41. 
150 Ik heb deze driedeling ontleend aan Richard Hofstadter, The idea of a party system. The rise of legitimate opposition 
in the United States, 1780-1840 (Berkeley etc. 1969) 16-33. 
151 De locus classicus voor deze visie is Henry St. John, burggraaf Bolingbroke, A dissertation upon parties (Londen 
1735). 
152 Deze visie wordt verwoord door David Hume, ‘Of parties in general’ en ‘Of the coalition of parties’, in: idem, 
Essays, moral, political and literary, Eugene F. Miller ed. (2 delen, Indianapolis 1987; 1ste ed. 1758) respectievelijk I, 
hoofdstuk 8 en II, hoofdstuk 14. 
153 Edmund Burke, Thoughts on the cause of the present discontents (Londen 1782; 1ste ed. 1770) 110. 
154 Vergelijk Hofstadter, Idea of a party system, 11; Giovanni Sartori, Parties and party systems. A framework for analysis 
(Cambridge etc. 1976) 3-4; Von Beyme, ‘Partei, Faktion’, 677. 
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terwijl de aanhangers van facties dat niet waren.155 Het was voor achttiende-eeuwers dus niet geheel 

ondenkbaar het bestaan van partijen positief te beoordelen. Hieraan moet echter direct worden 

toegevoegd dat we de Burkeaanse visie gedurende de gehele achttiende eeuw vrijwel alleen 

terugvinden in Groot-Brittannië, het enige land met een lange traditie van in het parlement 

uitgevochten politieke krachtmetingen, en dat zij zelfs daar slechts door een minderheid werd 

aangehangen.156 

Het positieve partijbegrip heeft gedurende de laatste decennia van de achttiende eeuw in geen 

van de revolutionaire staten werkelijk voet aan de grond gekregen. Dit geldt zeker voor Frankrijk, 

waar de aanvaarding van het bestaan van een legitieme politieke oppositie, een noodzakelijke eerste 

stap in dit proces, onverenigbaar bleek met de krachtige doctrine van de ondeelbare 

soevereiniteit.157 Girondijnen en Montagnards organiseerden zich onderling en kwamen als partijen 

tegenover elkaar te staan, maar bleven hardnekkig ontkennen zelf tot een parti of een faction te 

behoren, terwijl ze de aanhangers van de tegenpartij verweten zich hieraan wel schuldig te maken.158 

Nadat de Girondijnen in de aanvankelijk door aanhangers van beide partijen bezochte Club des 

Jacobins tot personae non gratae waren verklaard en later ook uit het Franse parlement waren 

verdreven, brak een fase aan waarin regelmatige aanwezigheid in de Jacobijnenclub en openlijk 

betuigde verbondenheid met de Montagnards (een benaming die nu samenviel met de aanduiding 

Jacobijnen) voorwaarden werden om (politiek) te kunnen overleven. De overtuiging dat één partij 

de algemene wil vertolkte, impliceerde een ontkenning van het bestaansrecht van welke andere 

partij dan ook, maar ook van verschillende richtingen binnen een en dezelfde partij. Dit resulteerde 

in het bewind van een kleine Jacobijnse minderheid die op steeds minder steun kon rekenen, tot zij 

uiteindelijk omver werd geworpen. Gedurende de Thermidoriaanse Reactie rustte er op 

partijvorming wederom een algeheel taboe, dat mede tot uiting kwam in door de Convention 

genomen maatregelen, zoals de sluiting van de Jacobijnenclub, een verbod op volkssociëteiten en de 

introductie van een periodiek terugkerende wijziging van de zitorde in de parlementaire 

vergaderzaal – een gebruik dat in de Bataafse Nationale Vergadering zoals we zagen direct zou 

worden ingevoerd.159 

                                                 
155 Von Beyme, ‘Partei, Faktion’, 691-92. 
156 Zie voor het partijbegrip in achttiende-eeuws Engeland: Caroline Robbins, ‘Discordant parties. A study of the 
acceptance of party by Englishmen’, Political Science Quarterly 73.4 (1958) 505-29; Ingeborg Bode, Ursprung und 
Begriff der parlamentarischen Opposition (Stuttgart 1962) 36-112; Pasi Ihalainen, The discourse on political pluralism in 
early eighteenth-century England. A conceptual study with special reference to terminology of religious origin (Helsinki 1999). 
157 Zie hierover Applewhite, Political alignment, 202-7. 
158 Dodu, Parlementarisme, 208-10; Mario Cattaneo, Il partito politico nel pensiero dell’Illumismo e della Rivoluzione 
francese (Milaan 1964) 75-77; Von Beyme, ‘Partei, Faktion’, 693-94; Brasart, Paroles, 102-5. 
159 Dodu, Parlementarisme, 300 en 377; Cattaneo, Partito, 72-73. 
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In de Verenigde Staten bestond eveneens een breed gedeelde weerzin tegen parties en factions, 

begrippen die voor de Amerikanen net als voor de Fransen doorgaans inwisselbaar waren.160 Van de 

aanhangers van de twee politieke stromingen die kunnen worden onderscheiden in het 

constitutionele debat dat voorafging aan de in 1789 in werking gebrachte Amerikaanse grondwet, 

de Federalists en de anti-federalists, organiseerden de eersten zich zodanig dat het gerechtvaardigd is ze 

als een partij te kwalificeren. Waar anti-federalists zich verzetten tegen iedere vorm van politieke 

organisatie, vonden veel van de leidende Federalists het bestaan van partijen echter nauwelijks 

aanvaardbaarder dan hun politieke tegenstanders. 161 Voor prominente Founding Fathers als George 

Washington, Alexander Hamilton en John Adams bleef een partijloze Amerikaanse republiek lang 

het ideaal waarnaar diende te worden gestreefd.162 

Het denken van een andere Amerikaanse Federalist, James Madison, neemt een bijzondere 

positie in binnen het achttiende-eeuwse debat. Madisons ideeën over partij en factie – ook voor 

hem waren dit twee synoniemen waarachter één en hetzelfde concept schuilging163 – zijn terug te 

vinden in de tiende aflevering van The Federalist, een reeks oorspronkelijk in Amerikaanse kranten 

verschenen artikelen ter aanbeveling van de op dat moment nog niet geratificeerde grondwet, die 

hij samen met Hamilton en John Jay onder pseudoniem schreef.164 Voor Madison was het bestaan 

van partijen een onwenselijk verschijnsel dat echter niet kon worden uitgeroeid zonder ook de 

vrijheid uit te roeien, omdat in een vrije samenleving altijd sprake zou zijn van verschillende 

meningen. Wel konden de negatieve effecten van partij en factie beter in toom worden gehouden 

naarmate een republiek groter was en daardoor meer inwoners telde. Meer inwoners betekende een 

grotere variëteit aan tegen elkaar inwerkende partijen, elk met hun eigen deelbelangen. Deze situatie 

maakte het onwaarschijnlijk dat er één partij zou bovendrijven die tijdelijk kon rekenen op de steun 

van een meerderheid van de bevolking en die deze steun zou misbruiken om de minderheid te 

onderdrukken.165 

Madisons theorie over de rol van partijen stond in dienst van zijn wens een alternatief te bieden 

voor de vooral in de formulering van de Franse denker Montesquieu beroemd geworden 

                                                 
160 Hofstadter, Idea of a party system, 2. 
161 Zie over het partijbegrip van de anti-federalists: Cecilia Kenyon, ‘Men of little faith. The Antifederalists on the 
nature of representative government’, William and Mary Quarterly 12.1 (1955) 3-43, aldaar 13. 
162 Hofstadter, Idea of a party system, 16-39. 
163 Ibidem, 64. 
164 [Alexander Hamilton, James Madison en John Jay], The Federalist papers, Clinton Rossiter en Charles R. Kesler 
ed. (New York etc. 2003). Zie over Madison en de tiende aflevering van The Federalist: David F. Epstein, The political 
theory of The Federalist (Chicago etc. 1984) 59-110; Lance Banning, The sacred fire of liberty. James Madison and the 
founding of the Federal Republic (Ithaca etc. 1995) 202-14; Jack N. Rakove, James Madison and the creation of the 
American Republic, Oscar Handlin ed. ([New York] 1990) 44-52; Mark G. Spencer. ‘Hume and Madison on 
Faction’, William and Mary Quarterly 59.4 (2002) 869-96. 
165 [Madison], Federalist, nr. 10, 78. 
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gemeenplaats dat alleen confederaties die waren samengesteld uit verschillende kleine republieken 

(Montesquieu dacht daarbij in eerste instantie aan de antieke stadstaten) op de lange termijn 

overlevingskansen hadden. In de visie van Montesquieu zouden kleine eenheidsstaten zich niet 

konden verweren tegen buitenlandse vijanden, terwijl grote eenheidsstaten aan interne politieke 

strijd ten onder zouden gaan.166 

Het argument van Montesquieu was in het Ameriaanse debat keer op keer herhaald door anti-

federalists, die volhielden dat de Amerikaanse staat die met de grondwet ontstond veel te groot was 

om levensvatbaar te kunnen zijn.167 Gedreven door zijn verlangen het tegendeel te bewijzen, had 

Madison een argument bedacht dat zijn landgenoten ervan moest overtuigen dat niet kleine 

confederaties (zoals de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) maar grote confederaties 

(zoals de Amerikaanse Republiek) het eeuwige leven hadden. En passant zette Madison hiermee een 

belangrijke stap richting de erkenning van legitieme oppositievorming, waarin hij weliswaar nog 

niet zo ver ging als Edmund Burke binnen de Britse context had gedaan, maar waarmee hij naar de 

maatstaven van de revolutionaire republieken toch een voortrekkersrol speelde. 

Het Madisoniaanse partijbegrip werd in Nederland geïntroduceerd door Gerhard Dumbar, die 

van 1792 tot 1794 werkte aan een driedelig werk over De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde 

Staten van Amerika, waarvan het laatste deel uiteindelijk in 1796 in druk zou verschijnen.168 De oude 

en nieuwe constitutie was hoofdzakelijk een Nederlandstalige bloemlezing van The Federalist, 

aangevuld met verhelderende passages uit andere werken en hier en daar door Dumbar zelf van 

commentaar voorzien. Voor de Nederlandse burgers die vanaf 1795 opereerden in het centrum van 

de Bataafse politiek lijkt Dumbars werk te hebben gegolden als de voornaamste bron van kennis 

over de Amerikaanse Revolutie: tijdens de zittingen van de Nationale Vergadering werd eruit 

geciteerd, en het door parlementsleden beslist veelgelezen blad De Democraten beval het aan als 

verplichte kost.169 

In De oude en nieuwe constitutie was een centrale rol weggelegd voor de in The Federalist 

uiteengezette theorie van Madison, die door de federalist Dumbar zeker niet ongunstig werd 

beoordeeld.170 Ook in de Nationale Vergadering waren er leden die blijk gaven van een mogelijk 

door Madison beïnvloed pluralisme. Cornelis de Rhoer bijvoorbeeld postuleerde in een pleidooi 

                                                 
166 Charles de Montesquieu, De l’esprit des lois (Genève 1748) hoofdstuk 9.1. Zie Jacob T. Levy, ‘Beyond Publius. 
Montesquieu, liberal republicanism and the small-republic thesis’, History of Political Thought 27.1 (2006) 50-90. 
167  Herbert J. Storing, What the Anti-Federalists were for. The political thought of the opponents of the Constitution 
(Chicago etc. 1981) 15-23. 
168 Gerhard Dumbar, De oude en nieuwe constitutie der Vereenigde Staten van Amerika. Uit de beste schriften in hare 
gronden ontvouwd (3 delen, Amsterdam 1793-96). 
169 Oddens, ‘No extended sphere’, 396. 
170 Ibidem, 395-96. 
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voor een dergelijk bestel dat de ‘springveer der vrijheid’ niet zelden school in ‘de botzing der 

ongeregelde driften der menschen, in eigenbelang, zucht tot macht, worstelingen, tegenkantingen, 

en factien’.171 

Problematisch aan Madisons theorie was wel dat deze speciaal was ontwikkeld om te bewijzen 

dat alléén in grote republieken met het bestaan van partijen viel te leven, en dat het schaalverschil 

tussen de Amerikaanse en Bataafse republieken moeilijk kon worden ontkend. ‘Wie vergelijkt ons 

Nederland, ons stipje op de waereldkaart’, liet Rutger Jan Schimmelpenninck eens in het Dagverhaal 

optekenen, ‘bij een land waar van één gewest alléén […] een grotere uitgebreidheid van grond 

beslaat, dan het […] geheele Fransche grondgebied?’172 Wanneer de Bataven Madisons theorie tot in 

haar uiterste consequentie volgden, zouden zij moeten accepteren dat in hun eigen republiek 

onherroepelijk één dominante partij zou ontstaan. 

Het Bataafse pluralisme bleef daarom vrijwel altijd beperkt tot de erkenning dat er altijd 

meerdere meningen naast elkaar zouden bestaan, zonder dat werd aanvaard dat burgers met min of 

meer dezelfde mening zich gegarandeerd in partijen zouden verenigen. Zo kon de Jacob de Mist 

ervan overtuigd zijn dat ‘de vonk van waarheid’ moest voortkomen ‘uit de wrijving onzer 

tegenstrijdige denkbeelden’, terwijl hij tegelijkertijd de hoop kon uitspreken dat met de invoering 

van de grondwet een einde zou komen aan de ‘factien en partijschappen die ons verscheuren’.173 

Tot en met de Bataafse tijd en ook daarna nog werden de woorden ‘partij(schap)’ en ‘factie’ in het 

Nederlands door elkaar en naast elkaar gebruikt. Wanneer zij samen werden genoemd was hun 

betekenis altijd strikt negatief.174 

Zoals we eerder in dit hoofdstuk zagen, spraken zowel Republikeinen als Moderaten tegelijkertijd 

wel van ‘onze partij’, waarbij de woorden ‘partij’ en ook wel ‘partijschap’ – begrippen die in het 

gebruik dicht bij elkaar lagen175 – een neutralere betekenis konden hebben. Deze parlementsleden 

vertegenwoordigden in de Bataafse Republiek de visie dat partijen weliswaar onwenselijk waren en 

dat zij behoorden te worden uitgeroeid, maar dat dit pas kon worden bereikt wanneer alle 

deugdzame burgers ‘in tijden van burgerlijke verschillen’ eerst de juiste partij kozen, die vervolgens 

als enige partij zou overblijven en daarmee zou ophouden een partij te zijn. De legalistisch 

                                                 
171 Dagverhaal IV, nr. 272 (zitting 23 november 1796) 26. 
172 Dagverhaal IV, nr. 274 (zitting 23 november 1796) 46. 
173 Dagverhaal IV, nr. 331 (zitting 16 januari 1797) 500; Dagverhaal V, nr. 482 (zitting 18 april 1797) 646. 
174 Zie bijvoorbeeld Dagverhaal I, nr. 1 (zitting 1 maart 1796) 7; Dagverhaal V, nr. 479 (zitting 12 april 1797) 618; 
[Ockerse en Gogel ed.], De Democraten I, nr. 1 (1796) 2-3; nr. 29 (1796) 220-23; [Dibbetz ed.], Heraclyt en Democryt 
I, nr. 1 (1797) 3.  
175 Er is wel gesuggereerd dat ‘partijschap’ eerder moet worden gezien als synoniem van ‘factie’ dan van ‘partij’: 
Koole, Politieke partijen, 14; J.A.O. Eskes, ‘Het Nederlandse beeld van politieke partijen tussen 1813 en 1848’, 
JDNPP 14 (1991) 62-82, aldaar 62-63. Dit is mij althans uit het Bataafse gebruik niet gebleken: ‘partij’ en 
‘partijschap’ lagen veel dichter bij elkaar dan ‘factie’, dat altijd strikt negatief was. Verhelderend in dit opzicht is 
bijvoorbeeld de opmerking van Jan van Hooff in Dagverhaal V, nr. 482 (zitting 18 april 1797) 647. 
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ingestelde Moderaten trachtten dit scenario te laten uitkomen via de weg van de grondwet: zij kozen 

partij door zich in te zetten voor een kiesstelsel dat zo was ingericht dat voortaan alleen nog maar 

parlementsleden zouden aantreden die net zo weloverwogen handelden als zij, waardoor het gedaan 

zou zijn met de partijdigheid. De revolutionair ingestelde Republikeinen waren er eveneens van 

overtuigd de enige legitieme partij te hebben gekozen. Zij waren er echter niet gerust op dat op 

korte termijn een grondwet tot stand kon worden gebracht die deze partij zou doen zegevieren, en 

beraadden zich daarom op een andere strategie. 

Alle Bataafse parlementsleden waren het erover eens dat de politiek beter af was zonder partijen, 

maar lang niet iedereen geloofde dat eerst een partij moest worden gevormd om dit doel bereiken. 

Door de introductie van het vrije mandaat was een waarlijk onpartijdige opstelling in de nationale 

politieke arena nu voor het eerst in de politieke geschiedenis van de Republiek een reële 

mogelijkheid geworden. Volksvertegenwoordigers werden geacht, zelfs door het Reglement verplicht 

zich in de Nationale Vergadering onafhankelijk op te stellen, en het zou ons niet moeten verbazen 

dat er, in een tijd waarin het taboe op partijdige politiek nog zo sterk leefde, ook 

volksvertegenwoordigers zijn geweest die dit ook werkelijk deden. Het is daarom des te 

opmerkelijker dat het bestaan van onafhankelijke parlementsleden in de geschiedschrijving tot dusver 

nauwelijks is onderkend.176 

Ter illustratie keren we terug naar de correspondentie tussen het parlementslid Jacob Floh en 

Jan Bernard Blijdenstein, waarmee ik dit hoofdstuk begon. Nadat Vreede, Valckenaer en Bosch 

hadden voorgesteld de grondvergaderingen om toestemming te vragen het Reglement te mogen 

veranderen, had Blijdenstein zijn vriend dringend geadviseerd zich bij de Moderaten aan te sluiten. 

Dat hij dit advies meende te moeten geven, suggereert dat Floh zich op dat moment nog bij geen 

enkele partij had gevoegd. Floh’s stemgedrag, dat hier zal worden gereconstrueerd aan de hand van 

zijn standpunten in enkele in dit hoofdstuk aan bod gekomen kwesties, laat zien dat zijn eigen 

verzekering dat hij ‘niet gedreven [werd] door den haatlijken geest van dommen partijschap, noch in 

geenen deele bezield [was] met bijzondere haat of wraakzucht’, meer was dan een exercitie in holle 

retoriek. 177 

                                                 
176 De comtemporaine historici Loosjes en Appelius onderkenden het bestaan van onafhankelijke parlementsleden 
wel, maar omdat zij zelf aan een van de partijen gelieerd waren (Loosjes was Republikein, Appelius Moderaat) 
voelden zij de behoefte om de rol van de onafhankelijken in de vergadering te bagatelliseren. Volgens Loosjes 
waren er ‘eenige weinige, die voor geen der beide partijen uitkwamen’, maar zij waren de ‘minst beduidendste, en 
konden niets uitwerken’; Appelius stelde ‘dat slechts weinige op den naam van independenten bleven boogen, en 
daarin misschien een zeker genoegen voor zich zelven vonden, doch weinig toebrachten tot nut van het vaderland’: 
[Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIV, 319; [Appelius], 
Staatsomwenteling, 60. 
177 Dagverhaal I, nr. 11 (zitting 15 maart 1796) 86. 
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Het voorstel over de toestemming om het Reglement te veranderen vormde vanaf 1 juni 1796 een 

week lang onderwerp van debat. Naarmate meer parlementsleden hun standpunt kenbaar hadden 

gemaakt, ging het er steeds meer naar uitzien dat de stemming zou uitvallen in het voordeel van de 

Moderaten, die iedere wijziging van het Reglement onreglementair vonden en aanstuurden op 

verwerping van het voorstel. Op de vijfde dag dat de kwestie werd besproken, was het Floh die 

zorgde voor een doorbraak. In een bondige rede betoogde hij dat de Nationale Vergadering zonder 

meer het recht had de grondvergaderingen tussentijds naar hun mening te vragen – iets wat door de 

meeste Moderate sprekers was ontkend – maar voegde hij hier aan toe dat hij een dergelijke 

maatregel vooralsnog hield voor ‘ontijdig’ en ‘ongepast’. Hij stelde daarom voor op het voorstel nu 

geen besluit te laten vallen, maar ook niet uit te sluiten dat het later alsnog ter tafel zou worden 

gebracht.178 Dit voorstel kreeg veel bijval, en Vreede, die in de interventie van zijn voormalige 

geloofsgenoot een uitweg zag om zekere verwerping te voorkomen, had direct zijn antwoord klaar: 

 

‘Om te tonen, dat ik niet halstarrig ben, [wil ik ] mij ook […] voegen bij het voorstel van den 

burger Floh. […] Ik zie niet, waarom ik in deeze niet aan de opinie der van mij verschillende leden 

zoude kunnen toegeven, daar het niet zoo zeer de zaak in geschil, maar voornamentlijk de tijd der 

uitvoering betreft, en dus het voorstel in zijn geheel blijft.’179 

 

Diezelfde dag nog kon Vreede tevreden aan Valckenaer laten weten dat het de Republikeinse partij 

was gelukt het voorstel met 50 tegen 49 stemmen in beraad te houden, en dat zij daarmee getoond 

had dat zij zich ook na Valckenaers vertrek naar Spanje was ‘blijven weeren zoo goed men kon’.180 

Teding van Berkhout schreef ‘geabbateerd door d’intrigues’ dat de vergadering dankzij de ‘meniste 

streeken’ van Floh nu voor altijd in onzekerheid bleef verkeren, en beleefde er een slapeloze nacht 

om.181 

Nog altijd in de junimaand van 1796 volgde de bespreking van Schimmelpennincks voorstel om 

alle leden van de vergadering zich voor het principe van eenheid en ondeelbaarheid te laten 

verklaren, dat door voorzitter Hahn van een negatief stemadvies was voorzien omdat de eenheid er 

volgens hem niet overtuigend genoeg in doorklonk. Wederom schaarde Floh zich in dit debat aan 

de zijde van de Republikeinen, door zich net als onder meer Midderigh, Brands en Vreede, die vóór 

                                                 
178 Dagverhaal II, nr. 88 (zitting 7 juni 1796) 82-84. 
179 Dagverhaal II, nr. 88 (zitting 7 juni 1796) 84. 
180 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, Vreede aan Valckenaer, 6 juni 1796, 502-3. 
181 Teding van Berkhout, Dagboek, 72-73. 
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hem hadden gesproken, op het standpunt te stellen dat de vergadering zich veel krachtiger en 

onvoorwaardelijker voor de eenheid zou uitspreken dan Schimmelpenninck wilde.182 

In de debatten over de vraag of de voorgangers van de verschillende kerkgenootschappen 

voortaan al dan niet door de staat zouden worden bezoldigd, probeerde Floh, toen hij in deze 

kwestie een commissie voorzat, de uiteenlopende opinies verschillende malen nader tot elkaar te 

brengen met compromisvoorstellen. Op de momenten dat hij zich als lid van de vergadering moest 

uitspreken, liet hij er evenwel geen twijfel over bestaan het mét de Republikeinen en tégen de 

Moderaten volstrekt af te keuren ‘dat in ons gemeenebest, alle kerkelijke leeraaren, van wege de 

staat zullen betaald worden’, en vond hij het getuigen van ‘billijk- en rechtvaardigheid’ dat de kerk 

zo van den staat zou worden gescheiden.183 

Wanneer de Republikeinse partij daarmee dacht vast op de stem van Floh te kunnen rekenen, 

kwam ze bedrogen uit. Toen de Republikeinen in september 1796 woedend waren over de volgens 

hen onwettige verkiezing van de Moderaat Kantelaar tot voorzitter van de vergadering, concludeerde 

Floh dat Kantelaar als voorzitter ‘zeer wel admissibel’ was.184 Toen de Republikeinen eind november 

weigerden het in hun ogen federalistische en aristocratische Plan van Constitutie van de 

constitutiecommissie zelfs maar als discussiestuk voor de vergadering te aanvaarden, loofde Floh de 

redevoeringen van de ‘scherpzinnigen’ Vreede, de ‘voortreffelijken’ Van de Kasteele en de 

‘wijsgeerigen’ Van Manen – allen tegen aanvaarding – en maakte hij duidelijk op het Plan net als zij 

veel kritiek te hebben, Uiteindelijk volgde hij echter de ‘uitmuntenden’ Moderaat 

Schimmelpenninck door te concluderen vóór het aannemen ‘ter deliberatie’. 185  En toen de 

vergadering in januari 1797 besprak of in de grondwet een bepaling moest worden opgenomen dat 

orangisten voor tien jaar zouden worden uitgesloten van het stemrecht – een Republikeins 

standpunt par excellence – vond Floh in het voorstel ditmaal ‘onbillijk- en onrechtvaardigheid’ 

doorklinken, omdat het onmogelijk viel vast te stellen ‘wie thans nog werklijk vrienden en 

voorstanders van het voorig bestuur’ waren.186 

Jacob Floh ging in de vergadering onverstoorbaar zijn eigen weg. Hij was daarin zeker niet de 

enige. Het waren bovendien zeker niet de minste volksvertegenwoordigers die geheel onafhankelijk 

bleven. Pieter van de Kasteele behoorde met de Republikeinen tot de grootste voorstanders van de 

eenheid, maar vreesde met de Moderaten de angst voor de gevolgen van te veel volksinvloed en het 

                                                 
182 Dagverhaal II, nr. 98 (zitting 16 juni 1796) 166-67; nr. 99 (zitting 16 juni 1796) 169-72; nr. 102 (zitting 21 juni 
1796) 194. 
183 Dagverhaal II, nr. 137 (zitting 28 juli 1796) 475; nr. 147 (zitting 5 augustus 1796) 557; Dagverhaal V, nr. 442 
(zitting 18 maart 1797) 324-25. 
184 Dagverhaal III, nr. 189 (zitting 16 september 1796) 156. 
185 Dagverhaal IV, nr. 272 (zitting 23 november 1796) 29-32; nr. 273 (zitting 23 november 1796) 33-34. 
186 Dagverhaal IV, nr. 328 (zitting 13 januari 1797) 470. 
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stopzetten van alle overheidsbemoeienis met de kerk. Jan van Hooff bepleitte juist hartstochtelijk de 

onvoorwaardelijke scheiding van kerk en staat, maar zijn grote angst voor terreur van staatszijde 

bracht hem ertoe zich met evenveel passie te verzetten tégen de oppermachtige wetgevende 

vergadering die de Republikeinen voorstonden. De Groningse predikant Bernard Hoffman stemde 

als lid van de constitutiecommissie in met het federalistische Plan van Consitutie, wat de 

Republikeinen hem ernstig kwalijk namen, maar in zijn redevoeringen liet hij zich daarna 

herhaaldelijk kennen als een gematigd maar overtuigd unitaris. 187  Omgekeerd werd Hoffman 

aanvankelijk overstelpt met loftuitingen van de kant van de Republikeinen na zijn overtuigende 

pleidooi voor het afschaffen van de predikantensalarissen. Toen hij later bij wijze van compromis 

voorstelde de salarissen nog zes jaar door te betalen, een voorstel dat uiteindelijk werd opgenomen 

in het Ontwerp van Constitutie, streek hij daarmee de Republikeinen lelijk tegen de haren in.188 

Jacob Hahn, een van de meest bepalende leden van de eerste Nationale Vergadering, hechtte 

bijzonder aan een reglementaire handelwijze en verstond daaronder niet in de laatste plaats een 

onafhankelijke opstelling.189 Hahn deelde met de Republikeinen de meeste van zijn idealen, maar 

de reglementaire wijze waarop hij vond dat deze idealen bereikt moesten worden bracht hem er 

toch meer dan eens toe mee te stemmen met de Moderaten. Met dit optreden stelde hij politieke 

commentatoren en zelfs direct betrokkenen niet zelden voor raadsels. In het veelgelezen 

Republikeinse weekblad De politieke blixem werd eind juli 1797 een fictief gesprek weergegeven 

tussen burgers die de uittredende leden van de Nationale Vergadering bespraken. Een van hen 

vroeg: 

 

‘Van welk een politiek geloof is Hahn? Hij is een Volksvriend, zeide een; hij is een Aristocraat zei 

een ander; een derde riep: hij is een Zevenentachtiger, die met mooye woorden het volk wil in de 

luuren leggen – en een ieder beriep zich, tot bevestiging van zijn gevoelen, op advysen door hem 

in de Nationale Vergadering uitgebracht. Gij schijnt dus allen gelijk te hebben, zei broeder Fop 

[…] Het zal met den burger Hahn al omtrent zo zijn, als met den haan op den toren: hij keert naar 

dat den wind waait. […] Broeder Ernestus vroeg het woord, en sprak met nadruk: […] Hahn is 

Republikein in zijne beginzelen, maar in de betragting schikt hij zich naar de wisselende loop der 

omstandigheden.’190 

 

                                                 
187 Zie bijvoorbeeld Dagverhaal III, nr. 253 (zitting 18 november 1796) 672; Dagverhaal V, nr. 467 (zitting 3 april 
1797) 525; nr. 477 (zitting 14 april 1797) 607; nr. 496 (zitting 24 april 1796) 758. 
188 Dagverhaal V, nr. 456 (zitting 24 maart 1797) 435; nr. 466 (zitting 24 maart 1797) 515-20. 
189 Vergelijk Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 194. 
190 De politieke blixem, nr. 8 (1797) 61. 



248 
 

In de Karakter schets der volks vertegenwoordigers werd Hahns vermeende politieke wispelturigheid op 

vergelijkbare wijze gethematiseerd; volgens de auteur van dit spraakmakende pamflet was Hahn een 

‘cameleon, die alle kleuren vertoond’.191 Hahn zelf trok het zich aan dat hij zowel van de ‘ultra-’ als 

van de ‘infrazijde’ op de korrel werd genomen, maar was vooral gekwetst door de Karakter schets, die 

hij bijsloot in een brief aan Valckenaer. Hij weet het negatieve beeld dat hierin van hem werd 

neergezet aan het feit dat hij had geweigerd toen hem van Republikeinse zijde was verzocht de in 

zijn ogen ‘schandelijke’ Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie mede te ondertekenen. Dat hij in 

zijn parlementaire arbeid ‘zekerlijk zeer dikwils gedwaald’ had wilde hij meteen toegeven, maar dat 

hij nu werd afgerekend op zijn ‘bestendige poging om van gene partij te willen wezen’ vond hij ten 

enenmale onverdiend.192 

Ook andere leden van de vergadering bleek de goed ingevoerde auteur van de Karakter schets niet 

zonder meer te kunnen scharen onder de Republikeinen, die zijn sympathie hadden, of onder hun 

‘aristocratische’ tegenstanders. De Amsterdamse arts Theo Aaninck, bijvoorbeeld, stond naar zijn 

oordeel ‘niet vast in de schoenen’, en was ‘in den hoogsten graad veranderlijk’; diens collega’s 

Bernard Blok en Daniël de Leeuw vond hij beiden ‘zeer ongelijk aan zich zelve’; en Coert van 

Beyma, die met beide partijen dweepte maar zich tot geen van beide bekeerde, behoorde volgens de 

auteur van de Karakter schets ‘ongetwijfeld onder de eerste patriotten […] gerangschikt te worden, 

zoo hij zich altoos was gelijk gebleeven’; nu was hij echter een man ‘zonder vaste grondbeginzels.193 

Zoals in het voorgaande duidelijk is geworden, bestonden er in de Nationale Vergadering twee 

groepen die als partijen kunnen worden aangeduid: de aanhangers van deze twee partijen, de 

Republikeinen en de Moderaten, vonden elkaar op een aantal belangrijke inhoudelijke thema’s en 

stemden toe in deelname aan een vorm van politieke organisatie, die onder meer inhield dat zij hun 

optreden in het parlement op elkaar afstemden. Het eerste parlement van Nederland kan daarmee 

niet, zoals in de geschiedschrijving gebruikelijk is geweest, worden gereduceerd tot een 

overzichtelijke strijd tussen twee – en al helemáál niet tussen drie – partijen (of, zo men wil, facties 

of fracties).194  

                                                 
191 Karakter schets, 10. 
192 De Gou ed., Staatsregeling, I, Hahn aan Valckenaer, 5 augustus 1797, 503-4. 
193 Karakter schets, 3-4. 
194 In recentere interpretaties is reeds een aanzet gegeven tot herziening van dit beeld. Thomas Poell meent dat er 
in de Bataafse Republiek helemaal geen sprake was van ‘specific political groups’ als democraten, unitarissen, 
etcetera. ‘Revolutionary change’, is zijn alternatief, ‘was pursued through a series of quickly changing alliances 
between very different political actors’. Hoewel het zeker van belang is om aandacht te hebben voor veranderende 
samenwerkingen, gooit Poell hiermee het kind met het badwater weg: Poell, Democratic paradox, 168. Zinvoller lijkt 
de visie van Annie Jourdan, die oog heeft voor het bestaan van onhankelijke parlementsleden en hun specifieke 
posities, maar ook een voorstel doet voor een ‘catégorisation correcte’, die volgens haar niet alleen rekening zou 
moeten houden met ‘l’engagement politique strictement dit’, maar ook met ‘les options prônées du point de vue 
juridique, social, culturel ou économique, déterminées par les expériences vécues et les attentes personelles, sans 
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Van alle burgers die zitting hadden in de eerste Nationale Vergadering, rekenden niet veel meer 

dan zestig leden zichzelf tot de Republikeinse of de Moderate partij: veertig procent van de 

vergadering als geheel. Van de overige negentig leden hebben er naar schatting rond de dertig 

tijdelijk deel uitgemaakt van het losse verbond van presidentmakers, dat er uitsluitend toe diende 

de door veel parlementsleden gevaarlijk geachte Republikeinen van het voorzitterschap uit te 

sluiten. Voor de resterende zestig parlementsleden ging dit zelfs te ver: ongevoelig voor de wet van 

Solon wensten zij zich op geen enkele manier te verbinden.  

‘Ik blijf ferm bij mijne resolutie’, schreef Jan Smissaert in september 1796 aan Samuël Wiselius, 

‘niettegenstaande de slechtste aanzoeken, mij morgen te concurreren tot de verkiezing van een 

president; het resultat van de respective kuijpraden is mij onbekend; en ik begeer er niets van te 

weten, noch van den eenen – noch van den anderen kant’.195 De tientallen volksvertegenwoordigers 

die er met Jacob Hahn voor kozen geen gebruik te maken van de mogelijkheid zich bij een partij 

aan te sluiten, waren niet beginselloos, maar schikten zich in het parlement wel ‘naar de wisselende 

loop der omstandigheden’; dit betekent dat zij hun interventies en stemgedrag steeds lieten 

afhangen van individuele afwegingen en ad hocbeslissingen. 

In de geschiedschrijving over de Bataafse tijd zijn historici er tot op heden erg huiverig voor 

geweest de bestaande politieke organisatieverbanden als partijen te bestuderen; zij hebben vooral 

benadrukt dat in de late achttiende eeuw nog geen sprake was van politieke partijen in de moderne 

zin van het woord. Historici hebben wel erkend dat in de Bataafse tijd politieke groeperingen 

hebben bestaan, maar ze hebben er de voorkeur aan gegeven deze aan te duiden met woorden als 

‘facties’, ‘fracties’, en ‘stromingen’, zonder te definiëren wat hieronder moet worden verstaan of de 

geïdentificeerde groeperingen in enig detail te analyseren. 

Een groep burgers kan over alles hetzelfde denken, maar zolang deze burgers niet met enige 

regelmaat samenkomen om in min of meer besloten kring gedachten uit te wisselen en een 

gezamenlijke strategie te bespreken, is het zinloos en zelfs misleidend te spreken over een partij of 

factie. Wanneer dit het uitgangspunt is, moet worden geconcludeerd dat het bestaan van een 

aristocratische partij of factie, waarvan in de geschiedschrijving vaak sprake is, naar het land der 

fabelen moet worden verwezen, en dat het federalisme hoogstens als niet-georganiseerde stroming 

heeft bestaan.  

                                                                                                                                                         
oublier les allégeances provinciales et la personnalité de la protagoniste’. Jourdan is echter traditioneel in haar idee 
dat deze ambitieuze categorisering zou moeten vertrekken vanuit een tweedeling tussen unitarissen en federalisten, 
om vervolgens te komen tot een verdere onderverdeling. Zij gaat hiermee voorbij aan het feit dat deze tweedeling 
geen weerspiegeling vormt van de twee partijen waarin de parlementsleden zich in de Nationale Vergadering 
organiseerden, en voor een juist begrip van de politieke allianties daarom eerder versluierend dan verhelderend 
werkt: Jourdan, ‘Minorités politiques’, 160, 177 en passim. 
195 NA, Archief S.I. Wiselius, inv. nr. 5, brief Smissaert aan Wiselius, 15 september 1796. 
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Voor historici die geen scherp onderscheid maken tussen georganiseerde partijen en niet-

georganiseerde stromingen (waarmee een gedeelde politieke overtuiging het enige criterium wordt) 

blijkt de verleiding alle leden van de Nationale Vergadering in te delen in één van de door hen 

geïdentificeerde groeperingen moeilijk te weerstaan; vanuit verteltechnisch oogpunt is het nu 

eenmaal hinderlijk wanneer men te maken heeft met te veel verschillende en onafhankelijk van 

elkaar opererende actoren. Dit heeft ertoe geleid dat de grote groep onafhankelijke Bataafse 

volksvertegenwoordigers, die de breed gedeelde aversie tegen partijen ook in de praktijk volhield en 

principieel weigerde zich politiek te organiseren, in de bestaande geschiedschrijving over de Bataafse 

tijd nauwelijks een plaats heeft gekregen. Dit vertroebelt ons begrip van de Bataafse parlementaire 

dynamiek, die juist gekenmerkt wordt door het feit dat er enerzijds partijen werden gevormd die 

hun stempel hebben gedrukt op het politieke proces, maar dat er anderzijds ook steeds niet in 

partijen georganiseerde parlementsleden zijn geweest. 


