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HOOFDSTUK VI 

Ontwerp 

 

 

 

O hoe gelukkig, Bataafsche medeburgers! zal uw lot zijn, indien gij dit verschriklijk kwaad […] 

door de sterkst-teekenende voorbeelden leert kennen! […] Deze overweeging deed in ons het 

denkbeeld ontstaan, dat een beknopt tafereel van het Fransche Schrikbewind […] geen ontijdig 

geschenk voor onze landgenooten zou zijn. 

– Uit de voorrede van Beknopt tafereel van het schrikbewind1 

 

 

oor de voormalige balling Johan Huber was de Franse Revolutie nooit ver weg. ‘Wij 

hebben’, sprak hij in de Nationale Vergadering, ‘in het kort tijdperk van 6 jaaren bijna 

zo veele eeuwen geleefd. Deze duure ondervinding, welke aan onze Fransche broeders zo 

veele traanen en bloed gekost heeft, zullen wij zekerlijk niet verloren laaten gaan.’ Huber was aan 

het woord toen in de plenaire bespreking van het Plan van Constitutie het hoofdstuk over het 

wetgevend lichaam aan de orde was. Meer dan bij welk onderwerp ook gold hier voor hem dat er 

lessen moesten worden getrokken uit het recente Franse verleden. De Franse grondwet van 1793, 

een ‘wetboek van regeeringloosheid’ was voor Huber het ultieme antimodel. Deze nooit in werking 

gestelde grondwet voorzag in een enkele kamer, wat het volgens hem voor facties binnen het 

wetgevend lichaam mogelijk maakte eerst door vleierij de gunst van het volk te winnen, om 

vervolgens ‘doldriftige voorstellen’ in wetten om te zetten. Hij neigde er daarom toe de in 1795 

aangenomen grondwet van Frankrijk als richtsnoer te nemen. In deze grondwet was het wetgevend 

lichaam verdeeld in twee kamers, zodat wetten met meer bedaardheid werden gemaakt.2 

Hubers openlijke flirt met de recentste Franse grondwet lokte verschillende kritische reacties uit. 

‘Wat aanbelangt het aangevoerde van den burger Huber’, zei Jacob van Manen, ‘geloof ik, zo als ik 

reeds meermaalen heb aangemerkt, dat hier van geen de minste comparatie te maaken is met 

betrekking tot onze natie en wetgevende vergadering.’ Ook Herman Vitringa wees erop dat de 

Fransen in de ‘regeling van hunnen staat […] redenen en omstandigheden in acht [hadden] te 

                                                 
1 Honoré Riouffe, Beknopt tafereel van het schrikbewind, voorgesteld in de belangrijke gedenkschriften van den Franschen 
burger Honoré Riouffe (Amsterdam 1797) ix-x. Het gaat om een bij Johannes Allart verschenen vertaling, 
oorspronkelijk in het Frans verschenen als Memoires d’un detenu, pour servir à l’histoire de la tyrannie de Robespierre 
(Parijs, vals impressum 1795). 
2 Dagverhaal IV, nr. 368 (zitting 6 februari 1797) 793. 

V 
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nemen, die niet de onze zijn’. Pieter Vreede was het daar roerend mee eens: ‘Frankrijk heeft zich 

een constitutie gegeven voor Frankrijk, en wij moeten het trachten voor ons te doen.’ 3 

Jacob Hahn vond het verkeerd, nadelig en zelfs hoogst gevaarlijk wanneer leden van de 

vergadering het deden voorkomen alsof de wijsheid die de Fransen in hun ‘treurig school der 

rampen’ hadden opgedaan zo oneindig was dat zij in alle gevallen moesten worden nagevolgd. Hij 

kon het billijken dat de beginselen waarop de Fransen hun grondwet van 1795 hadden gebouwd in 

de Nationale Vergadering werden aangehaald, maar de toepassing van deze beginselen moesten de 

‘vertegenwoordigers des vrijen Bataafschen volks’ geheel zelf bepalen. Het was volgens Hahn niet 

zonder reden dat de Franse regering niet had geprobeerd de Bataven ook maar een artikel van haar 

eigen grondwet op te dringen; zij wilde dat de Bataafse Republiek zich onafhankelijk opstelde, net 

zoals zij dat zelf altijd had gedaan.4 

 

 

Het constitutionele debat in Frankrijk 

 

In de geschiedschrijving over de Bataafse tijd is de aard van de relatie tussen de Bataven en 

Frankrijk altijd een belangrijk thema geweest. Vooral in de negentiende en vroege twintigste eeuw 

hebben historici wel gemeend dat de Franse regering onmiddellijk vanaf de Bataafse omwenteling 

van januari 1795 achter de schermen aan de touwtjes trok.5 Inmiddels is voldoende duidelijk dat de 

Fransen zich in de eerste jaren van de Bataafse Republiek niet dwingend hebben gemengd in de 

interne politiek van de Bataven.6 

                                                 
3 Dagverhaal IV, nr. 368 (zitting 6 februari 1797) 793-95; nr. 369 (zitting 6 februari 1797) 797-99. Vergelijk in deze 
zin ook Dagverhaal V, nr. 484 (zitting 19 april 1797) 662-63 en Dagverhaal VI, nr. 570 (zitting 1 juni 1797) 185. 
4 Dagverhaal IV, nr. 368 (zitting 6 februari 1797) 793-95; nr. 369 (zitting 6 februari 1797) 797-99. 
5 Zie bijvoorbeeld G. Groen van Prinsterer, Handboek der geschiedenis van het vaderland (Leiden 1846) 1083-87; De 
Bosch Kemper, Staatkundige geschiedenis, 257; Jorissen, ‘Fransche tijd’, 336; Jeanette Elias, Bijdrage tot de kennis van 
de historiographie der Bataafsche Republiek (Leiden 1906) 14; J.A. van Hamel, Nederland tusschen de mogendheden. De 
hoofdtrekken van het buitenlandsch beleid en de diplomatieke geschiedenis van ons vaderland sinds deszelfs onafhankelijk 
volksbestaan onderzocht (Amsterdam 1918) 265; C. Smit, Diplomatieke geschiedenis van Nederland inzonderheid sedert de 
vestiging van het koninkrijk (Den Haag 1950) 115. De visie dat de Bataafse Republiek nooit iets anders was dan een 
satellietstaat van Frankrijk is de laatste tijd eigenlijk alleen nog aangehangen in Engelstalige publicaties. Zie 
bijvoorbeeld T.C.W. Blanning, The French revolutionary wars, 1787-1802 (Londen etc. 1996) 171; Howard G. 
Brown, ‘The search for stability’, in: idem en Miller ed., Taking liberties, 20-50, aldaar 11. 
6 Zie De Gou ed., Staatsregeling, I, ix-xii; Marc Belissa, ‘“Faire la guerre au stadhouder ou à la nation Hollandaise?” 
Le débat politique autour de la déclaration de guerre (décembre 1792 - mars 1793)’, in: Annie Jourdan en Joep 
Leerssen ed., Remous révolutionnaires. République batave, armée française (Amsterdam 1996) 69-80, aldaar 76-79; 
Annie Jourdan, ‘La République batave et le 18 brumaire. La grande illusion’, AHRF 71.2 (1999) 755-72, passim; 
Wyger R.E. Velema, ‘The Dutch, the French and Napoleon. Historiographical reflections on a troubled 
relationship’, in: Antonino di Francesco ed., Da brumaio ai cento giorni. Cultura di governo e dissenso politico nell'Europa 
di Bonaparte (Milaan 2007) 39-51, in het bijzonder 41-42; Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 38; Kubben, 
Regeneration and hegemony, 310. 
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Hardnekkiger is de ook recenter nog wel verdedigde these dat het politieke en constitutionele 

debat in de Bataafse Republiek werd gedomineerd door Bataven die zich Fransen waanden. Bataafse 

revolutionairen die in Frankrijk de ‘hoogeschool der revolutie’ hadden doorlopen zouden in deze 

interpretatie de radicale fase van de Franse Revolutie als het ware willen hebben overdoen op 

Nederlandse bodem. Deze epigonen zouden hun landgenoten zonder veel oog voor de specificiteit 

van de Nederlandse situatie met een van Franse bedenksels aan elkaar hangende grondwet hebben 

willen opzadelen.7 Ook deze interpretatie moet bij nadere beschouwing worden verworpen. 

De leden van de eerste Nationale Vergadering twijfelden er geen van allen aan dat de specifieke 

omstandigheden van de Bataafse Republiek vroegen om een op maat gemaakte grondwet die door 

henzelf was uitgedacht. Dat neemt niet weg dat de Franse Revolutie wel degelijk een zwaar stempel 

heeft gedrukt op hun denken en handelen. We zagen hiervan al iets in het vierde hoofdstuk, waarin 

duidelijk werd hoe de Bataafse volksvertegenwoordigers in hun optreden een balans probeerden te 

vinden tussen enerzijds de vergaderpraktijken van de oude Republiek en anderzijds de praktijk van 

de Franse revolutionaire parlementen. 

Tot de invoering van de grondwet vervulde de Nationale Vergadering zelf de rol van wetgevend 

lichaam van de Bataafse Republiek. In haar andere rol, die van constituante, dacht zij tegelijkertijd 

na over de plaats, de vorm en de betekenis die het wetgevend lichaam moest krijgen in het politieke 

bestel dat na invoering van de grondwet zou ontstaan. Deze parlementaire debatten over de 

toekomst van het parlement staan in dit hoofdstuk centraal. Juist bij dit thema is het van vitaal 

belang inzicht te krijgen in de Bataafse omgang met de Franse dimensie. 

Zoals in het eerste hoofdstuk duidelijk werd, ging het idee van een nationale 

volksvertegenwoordiging bij de Bataven pas serieus leven nadat de Fransen er vanaf 1789 mee 

waren begonnen te experimenteren. Het lijdt weinig twijfel dat de oprichting van de Bataafse 

Nationale Vergadering op het meest basale niveau moet worden beschouwd als een navolging van 

het Franse voorbeeld. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit voorbeeld ook in de 

vergadering bleef doorwerken. Tegelijkertijd moet worden bedacht dat de tegenstanders van een 

nationaal parlement de kans op herhaling van het schrikbewind van Robespierre hadden 

aangedragen als een zwaarwegend argument.8 De Nationale Vergadering kwam er ondanks hun 

verzet, maar als nieuw verkozen leden van diezelfde vergadering bleven ook zij zich beroepen op de 

gebeurtenissen in Frankrijk wanneer ze uiting gaven aan hun zorg. 

Voor de leden van de Nationale Vergadering vormden de recente Franse geschiedenis en de 

Franse grondwet uiteraard slechts een onderdeel van het referentiekader dat hun constitutionele 
                                                 
7 De Bosch Kemper, Staatkundige geschiedenis, 19; Elias, Bijdrage, 6 en 14; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, xxiii; 
Kossmann, Lage Landen, I, 84; Mijnhardt en Kloek, Blauwdrukken, 560-61.  
8 Zie pagina 91 en 97-98. 
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denken bepaalde. De eigen geschiedenis en de geschiedenis van andere eigentijdse en klassieke 

republieken hadden relevantie voor tal van politieke thema’s waarmee zij zich bezighielden. 

Wanneer het evenwel ging om de specifieke vraag welke rol het wetgevend lichaam moest krijgen 

binnen het bredere kader van de nieuwe politieke constellatie, hielden de Bataven beduidend 

minder voorbeelden voor legitiem. 

Als ware kinderen van de Verlichting waren zij alleen bereid voorbeelden in overweging te 

nemen wanneer deze waren gegrond op ‘ondervinding’. Deze voorbeelden waren niet dik gezaaid. 

Uit de Oudheid kenden de Bataven geen vertegenwoordigende vergaderingen, zodat klassieke 

auteurs op dit vlak afvielen als autoriteit.9 In de meer recente geschiedenis vonden ze in het Britse 

Parliament een voorbeeld van een institutie die qua vorm veel van een vertegenwoordigend lichaam 

weghad, maar zij hadden Thomas Paine aandachtig genoeg gelezen om ervan overtuigd te zijn dat in 

een monarchie een echt representatief systeem niet kon bestaan. Het woord ‘parlement’ alleen zei 

voor de Bataven al genoeg; dit was in hun ogen een praathuis zonder werkelijke macht, een soort 

adviesraad die geen aanspraak kon maken op de uitoefening van de volkssoevereiniteit.10 

Ondervinding vonden de Bataven eigenlijk pas relevant wanneer deze betrekking had op 

ervaring met vertegenwoordigende lichamen in een vrije republiek zoals de hunne; dit reduceerde 

de opties tot twee decennia en twee staten: De Verenigde Staten en Frankrijk. Van deze twee golden 

de Verenigde Staten als een republiek die al sinds haar oprichting economisch voorspoedige tijden 

doormaakte en niet werd geruïneerd door oorlog of verscheurd door interne twisten. Gerhard 

Dumbar, die breed werd beschouwd als dé autoriteit op het gebied van de recente Amerikaanse 

geschiedenis, was er zelfs van overtuigd ‘dat de wereld noch nimmer een stelzel van regeering gezien 

heeft, welke het zittend onderzoek van den wijsgeer, van den door historie en ondervinding verlichten 

staatsman beter zal kunnen doorstaan’.11 

Ondanks deze goede papieren was voor de Amerikaanse Republiek in de Bataafse 

constitutionele debatten toch niet meer dan een bijrol weggelegd.12 In de eerste plaats had dit te 

                                                 
9 Zie hierover bijvoorbeeld de opmerking van Coert van Beyma, in navolging van Rousseau: Dagverhaal IV, nr. 339 
(zitting 19 januari 1797) 564. Vergelijk ook Mart Rutjes, ‘“Niet geheel applicabel op deze tijd”. De Klassieke 
Oudheid in het politieke discours van de Bataafse Republiek, 1795-1801’, in: Raat, Velema en Baar-de Weerd ed., 
Oudheid in de Achttiende Eeuw, 75-86, aldaar 81. 
10 Dagverhaal IV, nr. 386 (zitting 14 februari 1797) 938; nr. 397 (zitting 21 februari 1797) 1021. 
11 Dumbar, Oude en nieuwe constitutie III, v-vi; mijn cursivering. Deze uitspraak vond ook weerklank in de Nationale 
Vergadering, waar zij letterlijk werd geciteerd door Johan Luyken: Dagverhaal III, nr. 259 (zitting 25 november 
1796) 716. Zie voor de receptie van Dumbars werk in de Bataafse Republiek: Oddens, ‘No extended sphere’, 396.  
12  Zie over de wisselwerking tussen de Amerikaanse en Bataafse revoluties verder W.H. Riker, ‘Dutch and 
American federalism’, Journal of the History of Ideas 18.1 (1957) 495-518; H. Rowen, ‘The Union of Utrecht and the 
Articles of Confederation, the Batavian Constitution and the American Constitution. A double parallel’, in: 
Rudolf Vierhaus ed., Herrschaftsverträge, Wahlkapitulationen, Fundamentalgesetze (Göttingen 1977) 281-93; J.W. 
Schulte Nordholt, ‘The Example of the Dutch Republic for American Federalism’, BMGN 94.3 (1979) 437-49; 
idem, The Dutch Republic and American Independence (Chapel Hill etc. 1982); idem, ‘The paradox of an example. 
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maken met het feit dat zij vanwege de grote geografische afstand nooit helemaal de status ontsteeg 

van een republiek van papier. De grondwetsteksten van de verschillende staten en van de federale 

staat waren bekend, net als de grote lijnen van de Amerikaanse Revolutie, maar de parate kennis 

over de actuele politieke situatie was oppervlakkig.13 Paradoxaal genoeg legde het Franse voorbeeld 

voor de Bataven meer gewicht in de schaal juist omdat in Frankrijk de revolutie was ontspoord en 

in Amerika niet. Van de Franse grondwet van 1795, de derde in vier jaar, kon worden gezegd dat zij 

was gestoeld op de ondervinding van de Franse Terreur. Voor de Amerikaanse situatie kon men 

denken, zoals Dumbar deed, dat iets vergelijkbaars zich in de Verenigde Staten niet had afgespeeld 

omdát de grondwet goed in elkaar zat. Men kon evenwel ook redeneren, zoals de meeste leden van 

de Nationale Vergadering deden, dat de Verenigde Staten na de invoering van hun eerste grondwet 

nog geen grootschalige oorlogs- of andere crisissituatie hadden meegemaakt, en dat men dus 

onmogelijk kon weten of de Amerikaanse grondwet hiertegen bestand zou zijn.  

Het is daarnaast veelbetekend dat uitgerekend Dumbar, die na zijn weigering zitting te nemen op 

zijn zachtst gezegd geen onverdachte status genoot in de Nationale Vergadering, de auteur was van 

het in Bataafse kringen meest gelezen werk over de Amerikaanse Republiek. Dumbar maakte in de 

Bataafse Republiek deel uit van de uiterste flank van de federalistische stroming, die zich fel had 

verzet tegen de komst van een Nationale Vergadering. In het Amerikaanse debat ging zijn sympathie 

uit naar de zegevierende Federalists. In tegenstelling tot wat de namen doen vermoeden hadden de 

Federalists zich in Amerika door hun streven naar meer centralisme onderscheiden van de anti-

federalists, die eerder als confederalisten moeten worden gezien.14 

Deze nuance lijkt aan het gros van de Bataven te zijn ontgaan.15 Zeker voor de unitarissen in het 

Nederlandse debat deed het er bovendien ook niet heel veel toe. Of ze nu wel of niet realiseerden 

dat de Federalists in de Verenigde Staten moesten worden beschouwd als minst federalistische 

stroming, het door de Federalists ontworpen Amerikaanse politieke bestel, waarin de staten eigen 

                                                                                                                                                         
Contemporary European perceptions of the American Constitution’, in: Steve Ickringill ed., The Early American 
Republic. The making of a nation. The making of a culture. (Amsterdam 1988) 151-67; Oddens, ‘No extended sphere’. 
13 Vergelijk ook Jourdan, Révolution batave, 153. 
14 Zie voor het ontstaan en de betekenis van de benamingen Federalists en antifederalists: Storing, What the Anti-
Federalists were for, 9-10; Ralph Ketcham, ‘Introduction. The revolutionary background of American constitutional 
thought’, in: idem ed., The Anti-Federalist papers and the Constitutional Convention debates (New York etc. 2003; 1ste 
ed. 1986) 13-14. Zie voor het onderscheid tussen federalisme en confederalisme: Eke Poortinga, ‘Fédéralisme et 
centralisation autour des révolutions batave et française’, in: Jourdan en Leerssen ed., Remous révolutionnaires, 34-
48, aldaar 35-36. 
15 Hierop bestond in elk geval één uitzondering. Carel de Vos van Steenwijk sprak in de Nationale Vergadering 
over de ‘groote strijdt tusschen de Fœderalisten en de Antifœderalisten’, maar merkte daarbij op dat ‘geene van die 
twee betekenissen [overéén] komen […] met het geen men hier onder die zelve namen gewoon is te bevatten’: 
Dagverhaal IV, nr. 279 (zitting 24 november 1796) 86. Voor zover bekend was De Vos van Steenwijk met Nicolaas 
van Staphorst het enige parlementslid dat ooit zelf in de Verenigde Staten was geweest. Zie hiervoor Carel de Vos 
van Steenwijk, Een grand tour naar de nieuwe republiek. Journaal van een reis door Amerika, 1783-1784, Wayne te Brake 
e.a. ed. (Hilversum 1999). 
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wetgevende vergaderingen en zelfs eigen grondwetten hadden, zagen zij hoe dan ook als een 

schrikbeeld voor de Bataafse Republiek. Wanneer federalisten van het type Dumbar de Federalists 

bovendien als geestverwanten zagen was er voor unitarissen helemaal weinig reden om de 

Amerikaanse grondwet te beschouwen als een model dat serieus moest worden overwogen. 

De doctrinaire federalisten in de Nationale Vergadering voelden zich sterker verbonden met de 

Federalists, maar zij realiseerden zich dat er voor een op Amerikaanse leest geschoeide Bataafse 

Republiek nauwelijks draagvlak bestond. Net als hun eenheidsgezinde collega’s richtten zij hun blik 

daarom meer op Frankrijk, zich troostend met de gedachte, zoals Dumbar schreef en Luyken in de 

Nationale Vergadering herhaalde, ‘dat de Franschen in hunne nieuwe constitutie ook veel nader bij 

de Americaansche gekomen zijn dan te voren’.16 Zo kon het gebeuren dat de ondervinding van de 

Franse Revolutie leidend werd in het constitutionele debat over de toekomstige plaats en vorm van 

het wetgevend lichaam in het Bataafse politieke bestel, waarmee niet gezegd is dat de Bataven in dit 

debat ook dezelfde keuzes maakten als de Fransen. Om de complexiteit van de Bataafse positie ten 

opzichte van de Franse inzichtelijk te kunnen maken en langs deze weg te komen tot een scherpere 

kijk op de originaliteit van het constitutionele denken in de eerste Nationale Vergadering, is het 

nodig het eerder geschetste tableau van de Franse Revolutie uit te breiden met het Franse 

constitutionele debat van 1795. 

In het eerste hoofdstuk zagen we hoe het door Robespierre gedomineerde Comité de Salut 

Public in de zomer van 1794 ten val werd gebracht. De Terreur die hiermee ten einde kwam kon 

worden begrepen als de revolutionaire dictatuur van het Comité. Zij kon echter ook worden 

uitgelegd als het echec van het vertegenwoordigend lichaam, dat in de greep van de angst tot 

onberaden besluiten was gekomen en een deel van zijn leden een veel te ruim mandaat had 

gegeven.17 De tweede uitleg bleek dominant in de jaren tussen de val van het schrikbewind en de 

inwerkingtreding van de derde Franse grondwet, die de geschiedenis zijn ingegaan als de 

Thermidoriaanse Reactie. In april 1795 kreeg een parlementaire commissie opdracht de grondwet 

van 1793 zo aan te passen dat zij alsnog in werking kon worden gesteld. Met een op 23 juni 

uitgesproken Discours préliminaire sur le projet de constitution pour la République française werd het 

grondwetsontwerp van de commissie gepresenteerd in de sinds augustus 1792 zonder grondwet 

functionerende Convention Nationale.18 Terwijl het commissielid Pierre Daunou de belangrijkste 

                                                 
16 Dumbar, De oude en nieuwe constitutie III, vi n; Dagverhaal III, nr. 259 (zitting 25 november 1796) 716. 
17 Vergelijk Gueniffey, Politique de la Terreur, 270. 
18  François-Antoine de Boissy d’Anglas, Discours préliminaire au projet de constitution pour la République française, 
prononcé par Boissy d’Anglas, au nom de la Commission des Onze, dans la séance du 5 Messidor, an 3 (z.p. 1795). In het 
vervolg van dit hoofdstuk zal worden verwezen naar de Nederlandse vertaling: Vertoog bij de aanbieding van het 
ontwerp van constitutie gedaan door Boissy d’Anglas, uit naam der commissie van elven, in de zitting van vyf messidor, des 
derden jaars (Haarlem 1796). 
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architect was van dit grondwetsontwerp, was het Discours geschreven door diens collega François-

Antoine de Boissy d’Anglas, die ook degene was die in de vergadering het woord voerde.19  

De commissie begon met de mededeling dat zij had geprobeerd de goede elementen van de 

grondwet van 1793 te behouden, maar tot de conclusie was gekomen dat deze niets anders was dan 

een ‘georganiseerde regeeringloosheid’.20 De commissie had daarom besloten een geheel nieuwe 

grondwet te ontwerpen, die zij zo had trachten in te richten dat zich nooit meer een nieuwe Terreur 

kon voordoen. Veel nadruk lag daarbij op hervorming van de wetgevende macht. Om te 

voorkomen dat de leden van het wetgevend lichaam zich tijdens rumoerige zittingen door ‘de 

stoutheid van sommige booswichten’ het hoofd op hol lieten brengen en in ‘één verrassend 

ogenblik’ besluiten namen, moest het maken van wetten worden gestructureerd als een kalmer en 

bedachtzamer proces.21 

Een noodzakelijke stap om dit te bereiken achtte de commissie de verdeling van het wetgevend 

lichaam in twee kamers, die in het politieke bestel twee verschillende machten zouden 

vertegenwoordigen. De Conseil des Cinq-Cents (Raad der Vijfhonderd) zou wetsvoorstellen maken, 

waarna het aan de uit tweehonderdvijftig leden bestaande Conseil des Anciens (Raad der Ouden) was 

om deze voorstellen te bekrachtigen.22 De commissie verdedigde deze keuze, die in eerdere fases van 

de Franse Revolutie was verworpen, met een beroep op de grondwetten van de verschillende 

Amerikaanse staten.23 

Een belangrijk punt van aandacht was ook de onervarenheid van de leden van het wetgevend 

lichaam, die in de ogen van de commissie mede had veroorzaakt dat de leden van de in 1792 

aangetreden Convention Nationale niet in staat waren geweest de ervaren Robespierre en zijn 

handlangers partij te bieden. 24  De commissie stelde daarom voor het wetgevend lichaam bij 

verkiezingen slechts gedeeltelijk te vernieuwen. 25 In het constitutionele debat dat volgde werd 

uiteindelijk besloten dat ieder jaar een derde van de leden opnieuw zou worden verkozen.26 

                                                 
19 Zie Andrew Jainchill, Reimagining politics after the terror. The republican origins of French liberalism (Ithaca etc. 2008) 
30; Christine le Bozec, Boissy d’Anglas. Un grand notable libéral (Privas 1995) 272; idem, ‘Boissy d’Anglas et la 
Constitution de l’An III’, in: Roger Dupuy en Marcel Morabito ed., 1795. Pour une République sans Révolution 
(Rennes 1996) 81-90, aldaar 82. 
20 Boissy d’Anglas, Vertoog, 22-23. Zie ook Marcel Morabito, ‘Les nouveautés constitutionnelles de l’an III’, in: 
Dupuy en Morabito ed., République sans Révolution, 167-77, aldaar 169-73. 
21 Boissy d’Anglas, Vertoog, 46-49. 
22 Ibidem, 54. 
23 Ibidem, 51-52. Zie ook Jourdan, Révolution batave, 150. 
24 Boissy d’Anglas, Vertoog, 56. Van de leden van de Convention Nationale had minder dan een derde eerder 
zitting gehad in de Assemblée Nationale of de Assemblée Législative. Zie Alison Patrick, The men of the first republic. 
Political alignments in the National Convention of 1792 (Baltimore etc. 1972) 203. 
25 Boissy d’Anglas, Vertoog, 55-56. 
26 ‘Constitution de 1795 ou de l’an III’, in: Godechot ed., Les constitutions, 93-141, aldaar 109, artikel 53. 
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Met deze laatste maatregel was een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan van Emmanuel 

Sieyes, die zich in de Convention desondanks zou ontpoppen tot de belangrijkste tegenstander van 

het grondwetsontwerp.27 Nadat Sieyes’ opvatting van representatie vanaf 1792 aan aanhang had 

verloren, had hij nauwelijks nog van zich laten horen. ‘J’ai vécu’, ik heb overleefd, vatte hij later zijn 

houding tijdens de Terreur kernachtig samen.28 Voor de merendeels gematigde Convention van 

1795 vertegenwoordigde Sieyes de revolutie van vóór Robespierre en gold hij nog altijd als een van 

de meest vooraanstaande constitutionele denkers.29 Aanvankelijk had Sieyes ook behoord tot de 

constitutiecommissie, maar daarin had hij zijn plaats moeten opgeven nadat de Convention had 

gedecreteerd dat deze functie niet verenigbaar was met het lidmaatschap van het in macht beperkte 

maar voorlopig gehandhaafde Comité de Salut Public, dat hij eveneens bekleedde.30 

Nu leverde hij van alle leden van de Convention de indringendste kritiek op zijn voormalige 

collega’s.31 Deze kritiek betrof hoofdzakelijk het klassiek republikeinse raamwerk waarbinnen de 

commissie het wetgevend lichaam had geplaatst. Zij had zich hierbij gebaseerd op een Franse 

bewerking van A defence of the constitutions of government of the United States of America (1787) van de 

Amerikaanse Federalist John Adams. 32  In dit driedelige politieke traktaat had Adams de 

grondwetten van de verschillende Amerikaanse staten geïnterpreteerd in het licht van de klassiek 

republikeinse theorie van de gemengde regering, die voorschreef dat de ideale regering bestond uit 

elkaar in evenwicht houdende democratische, aristocratische en monarchale elementen.33 De eerste 

twee elementen zag Adams terug in het tweekamerstelsel. Het onmisbare derde element was voor 

hem een onafhankelijke uitvoerende macht, in het geval van de staten de gouverneur. In een van de 

eerste zinnen van zijn Defence introduceerde Adams de frase checks and balances, waarmee hij doelde 

                                                 
27 Marcel Gauchet, La révolution des pouvoirs. La souveraineté, le peuple et la représentation, 1789-1799 (Parijs 1995) 
159; Jainchill, Reimagining politics, 40. 
28 Sewell, Abbé Sieyes, 19. 
29 Zie bijvoorbeeld Jean-Denis Bredin, Sieyès. La clé de la Révolution française (Parijs 1988) 347; Martyn Lyons, France 
under the Directory (Cambridge etc. 1975) 21.  
30 Bastid, Sieyès et sa pensée, 156. 
31 Zie Emmanuel-Joseph Sieyes, Les discours de Sieyès dans les débats constitutionnels de l’an III (2 et 18 thermidor), Paul 
Bastid ed. (Parijs 1938). 
32  Het gaat om een bewerking van een zekere Lamare, een relatief onbekend lid van de Commission de 
l’Instruction Publique: Défense des constitutions americaines, ou De la nécessité d’une balance dans les pouvoirs d’un 
gouvernement libre (2 delen, Parijs 1792). De constitutiecommissie gaf ook een pamflet uit met de titel 
L’equiponderateur. Ou une seule manière d’organiser un gouvernement libre, dat haar was toegestuurd door dezelfde 
Lamare. In dit pamflet werd, naast een hele reeks vroegere klassiek-republikeinse auteurs als Cicero, Polybius, 
Machiavelli, Harrington en Sydney, vooral ook Adams als autoriteit aangevoerd om te bewijzen dat het equilibre de 
enige manier was waarop een vrije regering kon worden georganiseerd. Zie hierover Gauchet, Révolution des 
pouvoirs, 137-45. 
33 Zie over Adams en de gemengde regering: Correa Moylan Walsh, The political science of John Adams. A study in the 
theory of mixed government and the bicameral system (New York etc. 1915); Richard, The founders and the classics, 132-39. 
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op het geheel aan constitutionele controlemechanismen waarmee de verschillende machten in een 

gemengde regering op hun plaats werden gehouden.34 

Het gebruik van de uitdrukking checks and balances had bij de Amerikanen al snel navolging 

gekregen en was daar in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een populaire manier om te verwijzen naar 

de Amerikaanse variant van de mixed government. Afgezien hiervan was de Defence door de leidende 

Federalists tamelijk lauw ontvangen. Adams was daardoor nauwelijks geslaagd in zijn bedoeling met 

zijn werk invloed uit te oefenen op de inhoud van de nationale Amerikaanse grondwet die rond de 

tijd van verschijning in Philadelphia werd ontworpen. Het probleem was dat Adams’ uitleg van de 

theorie van de mixed government de meeste Amerikanen nu niet deed direct denken aan hun eigen 

grondwetten, maar vooral aan de gehate constitutie van de Britse monarchie waarvan zij zich nu 

juist hadden losgemaakt. Vooral het feit dat Adams de Amerikaanse senaat gelijkstelde met het 

aristocratische element riep bij veel Amerikanen vervelende associaties op met de bevoorrechte 

positie die de leden van de House of Lords innamen in de Britse maatschappij.35 

De Federalists baseerden de Amerikaanse grondwet eveneens op een variant van de mixed 

government. Hun systeem ging echter niet uit van een evenwicht tussen de president en de twee 

kamers van het wetgevend lichaam, maar van een evenwicht tussen de president, het Congress en de 

Courts. Zij combineerden de gemengde regering op deze manier met de drie machten – wetgevend, 

uitvoerend en rechterlijk – die in de tweede helft van de achttiende eeuw meestal werden 

geassocieerd met het werk van Montesquieu. Hun checks and balances – want dit begrip namen ze als 

gezegd wel van Adams over – bestonden hoofdzakelijk uit het vetorecht van de president over de 

besluiten van het congres, de grondwettelijke toetsing van wetten door het Supreme Court, en de 

controle van het congres over bepaalde bevoegdheden van de president.36 

De Franse constitutiecommissie daarentegen gaf de voorkeur aan Adams’ visie op het 

evenwichtsstelsel. Zij was zich bewust van de negatieve associatie die deze kon oproepen, wat zij in 

het Discours probeerde te ondervangen door de verzekering dat de Conseil des Anciens niet moest 

worden beschouwd als een aristocratisch lichaam in de sociale, maar in de functionele zin van het 

                                                 
34 Zie over de geschiedenis van het concept checks and balances en Adams’ rol hierin: David Wootton, ‘Liberty, 
metaphor, and mechanism. “Checks and Balances” and the origins of modern constitutionalism’, in: David 
Womersely ed., Liberty and American experience in the eighteenth century (Indianapolis 2006) 209-74. 
35 Zie Wood, Creation, 582-87; idem, Revolutionary characters. What made the founders different (New York 2006) 194-
99; Jack N. Rakove, Original meanings. Politics and ideas in the making of the Constitution (New York 1997; 1ste ed. 
1996) 24. 
36 W.B. Gwyn, The meaning of the separation of powers. An analysis of the doctrine from its origin to the adoption of the 
United States Constitution (New Orleans 1965) 125; J.C. Vile, Constitutionalism and the separation of powers (Oxford 
1967) 156-57; Bernard Manin, ‘Checks, balances and boundaries. The separation of powers in the constitutional 
debate of 1787’, in: Biancamaria Fontana ed., The invention of the modern republic (Cambridge 1994) 27-62, aldaar 
31. 
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woord.37 Met een expliciete verwijzing naar de Amerikaan stelde Boissy d’Anglas in de Convention 

dat ‘er geen goed bestuur, geen bestendige constitutie is […] zonder evenwicht der drie machten’: 

‘twee wetgevende’ machten en een ‘uitvoerende macht’.38 

Ook in de rest van het Discours straalde de keuze voor deze variant van het evenwichtsstelsel 

overal door. Deze nieuwe oriëntatie betekende voor de Fransen een radicale koerswijziging in de 

theoretische onderbouwing van hun politieke bestel. Rousseau en Sieyes, die in de Franse Revolutie 

tot nu toe de voornaamste paden hadden uitgezet, stonden beiden in een traditie van 

monarchistische denkers als Jean Bodin en Thomas Hobbes, die de gemengde regering in hun 

geschriften voor een onmogelijkheid hadden gehouden.39  

De Thermidoriens poogden de Terreur nu te verklaren door terug te grijpen op deze in de 

Klassieke Oudheid door Polybius vermaard gemaakte theorie. De in 1792 aangetreden Convention 

had in de ogen van de commissie te veel kenmerken gehad van een zuivere democratie, en zoals de 

theorie wilde was Frankrijk daarom vervallen tot een staat van regeringloosheid of anarchie, waarop 

Robespierre zijn schrikbewind had kunnen vestigen.40 Om dit in de toekomst te voorkomen moest 

het evenwicht tussen de verschillende elementen constitutioneel worden vastgelegd, wat naast het 

tweekamerstelsel ook een onafhankelijke uitvoerende macht betekende. In het plan van de 

commissie bestond deze uitvoerende macht niet zoals in de Verenigde Staten uit één persoon, maar 

uit een vijfkoppig uitvoerend bestuur, het Directoire geheten.41 

De uitvoerende macht had echter geen vetorecht, een element waar John Adams zich wel voor 

had uitgesproken, en kon het wetgevingsproces ook niet op een andere manier beïnvloeden. Zoals 

enkele tijdgenoten opmerkten, had de commissie haar grondwetsontwerp weliswaar verpakt in de 

taal van de gemengde regering, maar was het meest wezenlijke van deze regeringsvorm, namelijk de 

controlemechanismen waarmee de verschillende machten elkaar wederzijds in balans konden 

houden, alleen terug te vinden in het vetorecht van de Conseil des Anciens. Onder het mom van 

een gemengd evenwichtsstelsel had de commissie in wezen gekozen voor een vorm van 

machtenscheiding, waarbij de drie van elkaar onderscheiden machten stonden voor verschillende 

functies: het voorstellen, bekrachtigen en uitvoeren van wetten.42 

Deze spanning tussen de retorische omlijsting en de concrete uitwerking van het 

grondwetsontwerp werd gereflecteerd in het tweeslachtige commentaar dat Emmanuel Sieyes op het 
                                                 
37 Boissy d’Anglas, Vertoog, 52-53. 
38 Ibidem, 60. De commissie sprak niet over John Adams maar abusievelijk over diens neef Samuel Adams, wat 
doet vermoeden dat zij eerder gebruik heeft gemaakt van het pamflet van Lamare dan van het werk van Adams zelf. 
39 Manin, ‘Checks, balances and boundaries’, 61; Richard, Founders and the classics, 128-29. 
40 Boissy d’Anglas, Vertoog, 49-50.  
41 Ibidem, 62. 
42 Michel Troper, La séparation des pouvoirs et l’histoire constitutionelle française (Parijs 1980) 191-94; Patrice Gueniffey, 
La nombre et la raison. La Révolution française et les élections (Parijs 1993) 482-85; Jainchill, Reimagining politics, 41-42. 
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ontwerp leverde in de Convention. Enerzijds prees Sieyes in zijn toespraak het feit dat de 

Commissie Boissy d’Anglas het vermogen wetten voor te stellen had gescheiden van het vermogen 

wetten aan te nemen, een element dat ook terugkeerde in het alternatieve plan dat hij aan de 

Convention zou presenteren.43 Tegelijkertijd ging hij bij deze gelegenheid geheel voorbij aan deze 

functionele scheiding in de passages waarin hij kritiek leverde op het feit dat de Commissie het 

klassiek-republikeinse evenwichtsstelsel als uitgangspunt had genomen. Binnen de klassieke theorie 

van de gemengde regering behoorden de verschillende machten elkaar in evenwicht te houden, 

maar was het niet de bedoeling dat instituties die binnen een en dezelfde macht opereerden elkaar 

ook nog eens tegenwicht zouden bieden door verschillende functies uit te oefenen.44 

Het merkwaardige nu was dat Sieyes in zijn commentaar niet zozeer het grondwetsontwerp zelf 

aanviel, maar een stroman creëerde door kritiek te leveren op dit aspect van het evenwichtsstelsel. 

Zijn voornaamste argument was namelijk dat de scheiding van de wetgevende macht in twee 

wetgevende lichamen zonder duidelijk van elkaar onderscheiden functies tegenwicht noch 

evenwicht zouden bieden.45 Eerst zouden de twee kamers elkaar tegenwerken, vervolgens zouden 

misbruik en corruptie ervoor zorgen dat ze juist samen optrokken. Er ontstond dan ‘unité sans 

division’ of ‘action unique’, waarmee het gevaar op despotisme – Sieyes dacht hier aan het 

schrikbewind van de Terreur – in alle volledigheid terugkeerde.46 Dit mocht allemaal zo zijn, maar 

de twee identieke wetgevende lichamen die hij bekritiseerde kwamen in het grondwetsontwerp 

helemaal niet voor. 

In het alternatieve plan dat hij hier tegenover stelde deed Sieyes zijn best aannemelijk te maken 

dat hij teruggreep op de ideeën die hij al in eerdere fases van de revolutie naar voren had gebracht. 

Tegelijkertijd laat zijn alternatief echter duidelijk zien dat de ervaring van de Terreur ook hem niet 

onberoerd had gelaten. 47  Sieyes beriep zich op zijn eerdere standpunt dat de representatieve 

regering tot de grootst mogelijke vrijheid en welvaart leidde, een standpunt dat volgens hem door 

onwetende volksvrienden was verworpen als onverenigbaar met de democratie. Hij legde er nu 

echter sterker de nadruk op dat niet alleen de wetgevende macht representatief was, maar alle 

lichamen en individuen die door de natie met publieke macht waren bekleed.48 Bewust of onbewust 

                                                 
43 Sieyes, Discours, 20; Troper, Séparation des pouvoirs, 189; Murray Forsyth, Reason and revolution. The political thought 
of the Abbé Sieyes (Leicester etc. 1987) 183. 
44  Het idee dat de twee kamers van de wetgevende macht dezelfde functies behoorden te hebben was in de 
achttiende eeuw het bekendst in de formulering van Montesquieu: De l’esprit des lois, hoofdstuk 11.5. 
45 Morabito, ‘Les nouveautés constitutionnelles’, 170.  
46 Sieyes, Discours, 18-19. 
47  Vergelijk Bronislaw Baczko, Ending the Terror. The French Revolution after Robespierre, Michel Petheram vert. 
(Cambridge etc. 1994; 1ste ed. 1989) 251-52. 
48 Sieyes, Discours, 16. Uit de tekst van een nooit gehouden toespraak die zich bevindt in het archief van Sieyes 
blijkt dat hij ook in 1791 al vond dat alle macht representatief was; hier maakt hij echter een onderscheid tussen 
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koos hij hiermee voor een visie die meer overeen kwam met de manier waarop de Amerikaanse 

Federalists representatie waren komen te begrijpen.49 

Sieyes bleef eveneens lippendienst bewijzen aan de notie van de eenheid. Het ging echter niet 

langer om ondeelbare eenheid, maar om een systeem dat hij aanduidde als ‘handelingseenheid’ 

(unité d’action) of ‘georganiseerde eenheid’ (unité organisée).50 Dit systeem wilde hij tot stand brengen 

door de instelling van vier van elkaar afgescheiden instituties: het Tribunat deed wetsvoorstellen, het 

Gouvernement deed wetsvoorstellen en waakte over de uitvoer van de wetten, de Législature maakte de 

wetten en de Jurie constitutionnaire onderwierp deze wetten aan een grondwettelijke toetsing. Deze 

vier instituties moesten elkaar echter niet in evenwicht houden maar harmonieus met elkaar 

samenwerken.51 

De instituties zouden zich tot elkaar verhouden in wat hij omschreef als een ‘système du 

concours’, wat zowel kan worden vertaald met ‘raakpuntensysteem’ als met ‘systeem van 

samenwerking’.52 Ter verduidelijking van dit systeem gaf hij twee metaforen, één uit het domein 

van de architectuur en één uit het domein van het lichaam. 53  In tegenstelling tot bij het 

evenwichtsstelsel, waar meerdere vertegenwoordigende lichamen op dezelfde manier aan hetzelfde 

bouwwerk werkten, zouden alle instituties, die wel elk een vertegenwoordigende status zouden 

krijgen, verschillende delen van het bouwwerk verzorgen, zodanig dat de zekerheid bestond dat de 

som van alle werkzaamheden het gevraagde geheel zou geven. Er zouden, met andere woorden, aan 

een en hetzelfde lichaam niet twee of drie hoofden worden gegeven die elkaars fouten moesten 

                                                                                                                                                         
‘representanten’ en ‘wetgevende representanten’, waarbij de laatsten worden gekarakteriseerd als de belangrijksten 
van allemaal: Pasquino, Sieyes, 90-92. 
49 Gordon S. Wood, Representation in the American Revolution (Charlottesville [1969]) 52-61; Gwyn, Separation of 
powers, 121-24. 
50 Sieyes, Discours, 19-20. 
51 Ibidem, 20-30. 
52 Dictionnaire de l’Académie françoise I, 283, geeft bij het lemma ‘concours’ de betekenissen ‘action par laquelle on 
concourt’ en ‘rencontre’; zoals hieronder zal blijken, opteerden de Bataven voor de tweede betekenis. Bij het 
lemma ‘concourir’ wordt nog een derde betekenis gegeven: naast ‘coopérer, produire un effet conjointement avec 
quelque cause, quelque agent’ (samenwerken) en ‘rencontrer’ (samenkomen) ook ‘étre en quelque égalité de droit 
ou de mérite pour disputer quelque chose’ (concurreren). Deze laatste betekenis heeft sommige historici ertoe 
gebracht het ‘système du concours’ te interpreteren als een systeem van onderlinge concurrentie: Thomas Hafen, 
Staat, Gesellschaft und Bürger im Denken von Emmanuel Joseph Sieyes (Bern etc. 1994) 201; Ulrich Thiele, 
Volkssouveränität und Freiheitsrechte. Emmanuel Joseph Sieyes’ Staatsverständnis (Baden-Baden 2009) 29. Gezien de door 
Sieyes gegeven voorbeelden lijkt deze uitleg me minder waarschijnlijk. 
53 Het gebruik van bouwmetaforen en lichaamsmetaforen, die beide een klassieke oorsprong hadden, was zeer 
algemeen in het revolutionaire tijdvak. Zie over deze metaforiek: Heinz Berthold, ‘Die Metaphern und Allegorien 
vom Staatsschiff, Staatskörper und Staatsgebäude in der römischen Literatur der ausgehenden Republik und 
frühen Kaiserzeit’, in: Jan Burian en Ladislav Vidman ed., Antiquitas graeco-romana ac tempora nostra (Praag 1968) 
95-105; Dietmar Peil, Untersuchungen zur Staats- und Herrschaftsmetaphorik in literarischen Zeugnissen von der Antike bis 
zur Gegenwart (München 1983) 302-488 en 596-699. 
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corrigeren, maar drie zorgvuldig van elkaar gescheiden geestelijke vermogens zouden in hetzelfde 

hoofd met verstand samenwerken.54  

Het tegenvoorstel van Sieyes werd unaniem verworpen. De Convention volgde de redenering 

van de Commissie Boissy d’Anglas en accepteerde de theorie van het evenwichtsstelsel als het 

onderliggende principe waarop de nieuwe grondwet moest rusten. Het politieke bestel dat de 

constitutiecommissie had getracht te legitimeren, bestaande uit twee wetgevende machten en een 

uitvoerende macht, werd vastgelegd in de op 22 augustus door de Convention aangenomen nieuwe 

grondwet.55 De leden van de Convention maakten vervolgens haast met het organiseren van een 

volksraadpleging. Naast het grondwetsontwerp werd de Franse bevolking ook om goedkeuring 

gevraagd voor het in decreten van 22 en 30 augustus vastgelegde besluit dat twee derde van de leden 

van het nieuwe Corps législatif ook in de Convention zitting gehad moesten hebben, waarmee 

vooruit werd gelopen op de constitutionele bepaling dat per verkiezingsronde slechts een derde van 

de leden zou worden vervangen. Een maand later werd bekendgemaakt dat het volk zowel met de 

grondwet als met de additionele decreten had ingestemd, waarna het bicamerale Corps législatif op 

25 oktober 1795 aantrad.56 

 

 

De drie representatieve machten en de grondwet 

 

In de Franse Assemblée Nationale van 1789 had aanvankelijk brede steun bestaan voor het 

Sieyesiaanse uitgangspunt dat het vertegenwoordigend lichaam moest worden beschouwd als de 

werkelijke soeverein, omdat alleen in het parlement de soevereiniteit absoluut en ondeelbaar kon 

zijn. Deze visie maakte het voor de leden van de Assemblée mogelijk te breken met het bindende 

mandaat dat zij als leden van de États Généraux hadden gehad. De introductie van het vrije 

mandaat werd bevestigd in de grondwet van 1791, waarin de passage was opgenomen dat leden van 

de vertegenwoordigende vergadering geen enkel mandaat konden ontvangen van het departement 

waardoor ze waren verkozen. 

Nog voordat de constitutionele Assemblée Législative aantrad, kwam het ideaal van de 

onafhankelijke volksvertegenwoordiger in de Assemblée Nationale steeds meer onder vuur te liggen. 

Parlementsleden als Robespierre begonnen zich steeds nadrukkelijker te beroepen op de 

Rousseauïstische afwijzing van de mogelijkheid de oppermacht van het volk te vertegenwoordigen. 

                                                 
54 Sieyes, Discours, 19-20; Troper, Séparation des pouvoirs, 193. 
55 Jainchill, Reimagining politics, 41; ‘Constitution de 1795’. 
56 Lyons, France under the Directory, 20; Dennis Woronoff, The Thermidorean regime and the Directory, 1794-1799, 
Julian Jackson vert. (Londen etc. 1984; 1ste ed. 1972) 30-31. 
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Omdat de leden van de Assemblée Nationale hun eigen onverkiesbaarheid gedecreteerd hadden, 

keerde deze groep niet terug in de conservatievere Assemblée Législative. Toen deze vergadering in 

1792 het veld moest ruimen voor de Convention Nationale, bleek zij daar echter de overhand te 

hebben. In een nieuwe grondwet werd gepoogd de oppermacht van het volk te garanderen door de 

grondvergaderingen nieuwe wetten te laten beoordelen. In de praktijk werd deze grondwet nooit in 

werking gebracht en kwam alle macht te liggen bij een kleine parlementaire commissie, die ervan 

overtuigd was de algemene wil van het volk te kennen en hard optrad tegen iedereen die zich in 

haar ogen tegen deze wil verzette. 

Het startsein voor de Nederlandse Revolutie was in de patriotse jaren tachtig gegeven met een 

beroep op de onvervreemdbaarheid van de volkssoevereiniteit. Het Sieyesiaanse dualisme van de 

natie als symbolische soeverein en de volksvertegenwoordiging als werkelijke soeverein, dat 

voortbouwde op de monarchistische leer van de twee lichamen van de koning, vond in de 

republikeinse Nederlandse context geen vruchtbare voedingsbodem. Bij de oprichting van de 

Bataafse Republiek ontstond direct grote verdeeldheid over de vraag of de republiek werd bewoond 

door één soeverein volk of door negen soevereine volken, maar dát het volk oppermachtig was 

stond nooit ter discussie.57 

Wel enthousiast waren de patriotten over de Franse introductie van het vrije mandaat, dat een 

alternatief bood voor het in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zo lang onaantastbaar 

geachte gebod van last en ruggespraak. Zoals we eerder zagen, begonnen zij het ideaal van de 

onafhankelijke volksvertegenwoordiger vanaf 1789 in hun eigen plannen te verwerken, en vond dit 

ideaal zonder al te veel obstakels zijn weg tot in het Reglement voor de Nationale Vergadering van de 

Bataafse Republiek. Het was echter onvermijdelijk dat zich in die vergadering de vraag zou 

voordoen hoe het vrije mandaat kon worden verenigd met de volkssoevereiniteit, maar vooral hoe 

daarbij Franse toestanden konden worden voorkomen. 

Het eerste deel van het Bataafse antwoord op deze vraag was relatief eenvoudig en had feitelijk al 

in de patriottentijd zijn definitieve formulering gevonden. In hoofdstuk 1 zagen we hoe Rutger Jan 

Schimmelpenninck zijn Verhandeling over eene wel ingerigte volksregeering begon met een ferme 

afwijzing van Rousseaus ontkenning van de mogelijkheid de volkssoevereiniteit te 

vertegenwoordigen. De oplossing voor het probleem dat het volk, hoewel soeverein, te omvangrijk 

was om zichzelf te besturen, vond Schimmelpenninck net als Sieyes enkele jaren later in een 

dualisme: de soevereiniteit behoort toe aan het volk, maar de uitoefening van deze soevereiniteit 

geschiedt door volksvertegenwoordigers. 

                                                 
57 Vergelijk R.E. de Bruin, ‘Gefragmenteerde volkssoevereiniteit. Democratie op lokaal en regionaal niveau’, in: 
Moorman van Kappen en Coppens ed., Bataafse omwenteling, 79-96, aldaar 80. 
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Twaalf jaar later was het geloof in de mogelijkheid van politieke vertegenwoordiging onder de 

leden van de Nationale Vergadering zo algemeen dat zij tijdens de debatten nooit werkelijk in 

twijfel werd getrokken. Tekenend was de manier waarop zij in het Ontwerp van Constitutie werd 

vastgelegd, haast terloops en tijdens een debat dat eigenlijk over iets anders ging. Eind januari 1797 

discussieerde de vergadering over de rechten- en plichtenverklaring die zij aan het Ontwerp van 

Constitutie vooraf wilde laten gaan.58 Hierbij kwam een artikel ter sprake met de formulering: ‘De 

wet is de openlijk afgekondigde verklaaring van de wil des volks.’ Herman Vitringa stelde voor om 

toe te voegen ‘dat die afkondiging van des volks wil of wet gedaan wordt door ’s volks 

representanten of volksvertegenwoordigers’, opdat er geen misverstand over kon bestaan dat de 

vergadering niet bezig was een directe democratie in te voeren.59 

Nadat nog enkele andere parlementsleden hun mening hadden gegeven, schaarde de 

meerderheid van de vergadering zich al snel achter het standpunt van Tammo ten Berge, dat erg 

leek op dat van Vitringa. Ten Berge ging rechtstreeks in tegen een van Rousseaus bekendste 

uitspraken – ‘Iedere wet die niet persoonlijk door het volk is bekrachtigd, is geen wet’60 – door juist 

te stellen dat het niet moest lijken of alle wetten net als de grondwet pas van kracht werden nadat zij 

ter goedkeuring aan het volk waren voorgelegd, omdat dit uiterst nadelige consequenties zou 

kunnen hebben.61 Met Ten Berge begreep de vergadering dat het na invoering van de grondwet niet 

de ‘gesamenlijke leden der burgerlijke maatschappij’ maar hun ‘vertegenwoordigers’ waren die de 

wetten maakten.62 

Politieke vertegenwoordiging als zodanig werd door de overgrote meerderheid van de Bataven 

niet als problematisch ervaren, maar zeker na het gebeurde in Frankrijk zagen zij wel het gevaar dat 

volksvertegenwoordigers die de volkssoevereiniteit uitoefenden zich in de praktijk gingen inbeelden 

de soeverein te zijn: zij gingen dus op zoek naar waarborgen tegen de vertroebeling van het 

onderscheid tussen het bezit en de uitoefening van de soevereiniteit Over het antwoord op de vraag 

                                                 
58 Daar de rechtenverklaringen die in 1795 waren uitgeroepen van provincie tot provincie verschilden, bestond bij 
velen de verwachting dat het Plan een nationaal geldende rechtenverklaring zou bevatten. De constitutiecommissie 
besloot echter dat beknopt geformuleerde ‘generaale waarheden’ geen deel behoorden uit te maken van de 
grondwet, omdat het gevaar bestond dat zij verkeerd zouden worden uitgelegd. Nadat dit tijdens de algemene 
beschouwingen over het Plan al tot veel kritiek had geleid, besloot de vergadering op 29 december 1796 dat in het 
Ontwerp alsnog een verklaring moest worden opgenomen. Voorts werd besloten dat het moest gaan om een 
verklaring van de ‘Rechten en Pligten van den mensch en burger’, net zoals de verklaring die voorafging aan de 
Franse grondwet van 1795: De Gou ed., Plan van Constitutie, 109; Dagverhaal, IV, nr. 311, 341. Vergelijk 
‘Constitution de 1795’, 101-3.  
59 Dagverhaal IV, nr. 350 (zitting 26 januari 1797) 650. 
60 ‘Toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle; ce n’est point une loi’: Rousseau, Contrat social, 
hoofdstuk 3.15. 
61 Dagverhaal IV, nr. 350 (zitting 26 januari 1797) 651-52. 
62 Dagverhaal IV, nr. 350 (zitting 26 januari 1797) 652; ‘Ontwerp’, 5, artikel 13. 
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waaruit deze waarborgen moesten bestaan waren de Bataafse parlementsleden het hartgrondig met 

elkaar oneens. 

Bij de bespreking van het hoofdstuk over de wetgevende macht, enkele dagen later, benadrukte 

Jacob Hahn dat de oppermacht van het volk niet moest worden verward met de status van het 

wetgevend lichaam als hoogste macht.63 Wanneer de grondwet in werking was gebracht, zou het 

wetgevend lichaam volgens Hahn geenszins ‘de volheid der oppermacht’ vertegenwoordigen; ook de 

uitvoerende en de rechterlijke macht waren dan ‘uitvloeizels’ van de soevereiniteit. Het wetgevend 

lichaam was slechts het ‘eerste rad’ van het ‘werktuig’ van het staatsbestuur, niet het hele werktuig, 

en al helemaal niet het volk.64 Als de vergadering wilde dat de leden van de wetgevende macht 

werden opgevat als uitoefenaars van de volkssoevereiniteit dan legde hij zich daarbij neer, maar dan 

moest dit ook gelden voor de andere machten die de nationale belangen vertegenwoordigden. 

In deze opvatting stond Hahn verre van alleen. Zolang de Bataafse Republiek in een 

ongrondwettelijke toestand verkeerde, was de Nationale Vergadering volgens de meerderheid van 

diezelfde vergadering het enige lichaam dat in de Bataafse Republiek de oppermacht van het volk 

vertegenwoordigde. Als de grondwet er eenmaal was, zou deze het mandaat vormen voor de 

uitvoerende en rechterlijke machten, die daarmee eveneens een vertegenwoordigende status kregen. 

Deze opvatting werd het uitvoerigst beargumenteerd door een commissie die op verzoek van Pieter 

van de Kasteele in het leven was geroepen om te bepalen welke rol het principe van de 

                                                 
63 Bij het debat dat enkele dagen daarvoor had plaatsgevonden had Hahn zich reeds bezorgd getoond over de 
toevoeging die door Vitringa was voorgesteld, omdat hieruit in zijn optiek te gemakkelijk de indruk zou kunnen 
ontstaan dat de soevereiniteit de ‘zogenaamde representanten’ toebehoorde. Hij had bij deze gelegenheid ontkend 
‘dat ’s volks vertegenwoordigers de al geheele volheid van zijn macht bezitten. […] De verkozenen door het volk zijn 
deszelfs afgevaardigden, zij zijn mandatarissen, zij zijn gehouden aan de grondwet, en zij moeten zich niet wanen 
het volk zelf te zijn.’: Dagverhaal IV, nr. 350 (zitting 26 januari 1797) 651. 

Hahns angst dat het parlement zichzelf wel eens als de ware soeverein zou kunnen gaan zien bracht hem er zelfs 
toe voor te stellen de woorden ‘representant’ en ‘vertegenwoordiger’ in het Ontwerp van Constitutie te vervangen 
door ‘bewindslid’ of ‘bestuurder’. Hij beriep zich hierbij op Rousseau, die het woord ‘representant’ in Du contrat 
social had afgedaan als een besmet begrip uit het feodale tijdperk, toen het volk misschien in naam werd 
gerepresenteerd, maar in werkelijkheid het slachtoffer was van onderdrukking: Dagverhaal IV, nr. 350 (zitting 26 
januari 1797) 651; vergelijk Rousseau, Contrat social, hoofdstuk 3.15. 

De indruk kan hier gemakkelijk ontstaan dat Hahn zich had bekeerd tot een Rousseauïstische verwerping van 
politieke vertegenwoordiging, maar dat is niet het geval. De kern van het bovenstaande citaat was geen pleidooi 
voor een soort bindend mandaat. Het middelste lid van de drie beweringen (zij zijn mandatarissen) moet niet 
worden begrepen als een herhaling van het eerste lid (zij zijn afgevaardigden) maar als een parafrase van het derde 
lid (zij zijn gehouden aan de grondwet). Het mandaat waarop Hahn doelde was, met andere woorden, geen 
imperatief mandaat, maar de eerder door het volk gesanctioneerde grondwet. Toen weinig enthousiasme bleek te 
bestaan voor zijn voorstel dit te bewerkstelligen door volksvertegenwoordigers bestuurders te noemen, stapte hij 
hier zonder veel moeite weer vanaf: Dagverhaal IV, nr. 350 (zitting 26 januari 1797) 651. 
64 Dagverhaal IV, nr. 367 (zitting 4 februari 1797) 787. 
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machtenscheiding in de grondwet moest spelen.65 Deze commissie, die bestond uit Cornelis de 

Rhoer, Jan van Hooff en Gerard van Marle, bracht op 1 maart 1797 rapport uit.66  

De commissie had zich gebogen over de vraag of als een beginsel in de grondwet moest worden 

opgenomen dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht volledig van elkaar moesten 

worden afgescheiden. De commissie stelde dat het bij haar weten Montesquieu was geweest die 

bekendheid had gegeven aan het principe dat deze drie machten zoveel mogelijk van elkaar 

behoorden te worden gescheiden.67 Zij toonde zich ervan bewust dat Montesquieu zijn theorie had 

gebaseerd op het Britse stelsel, waarin van absolute machtenscheiding geen sprake was. De 

commissie leidde hieruit af dat Montesquieu slechts had willen betogen dat de machtenscheiding 

‘zo veel doenlijk’ moest worden doorgevoerd.68 

De commissie vervolgde dat andere schrijvers het principe vervolgens nader hadden uitgewerkt 

en dat verschillende Amerikaanse staten het in hun grondwetten hadden opgenomen. Daarentegen 

waren er ook recent nog staten geweest die meer hadden geneigd naar het alternatieve principe van 

machtsconcentratie. De commissie gaf hier het voorbeeld van de Franse grondwet van 1793. 

Hoewel dit striktgenomen niet correct was – het Comité de Salut Public had immers voorkomen 

dat deze grondwet ooit in werking was getreden – begreep zij deze zoals de meeste Bataven als de 

tekst die de grondslag vormde voor de Franse Terreur.69 

De voorstanders van machtsconcentratie meenden volgens de commissie dat het wetgevend 

lichaam het enige lichaam was dat de oppermacht van het volk vertegenwoordigde. De uitvoerende 

macht, waartoe ook de rechterlijke macht behoorde, beschouwden de voorstanders van concentratie 

volgens de commissie niet als representatief maar als bestuurlijk. De Commissie De Rhoer achtte 

deze visie onverenigbaar met de vrijheid. Zij erkende zoals iedereen dat de volkssoevereiniteit 

ondeelbaar was, maar dit betekende niet dat de uitoefening van deze soevereiniteit niet aan 

verschillende machten zou kunnen worden toevertrouwd. De leden van deze verschillende machten 

zouden volgens de commissie allen ‘representanten’ moeten worden genoemd.70 

                                                 
65 Dagverhaal IV, nr. 356 (zitting 30 januari 1797) 698. 
66 Dagverhaal V, nr. 409 (zitting 1 maart 1797) 59-64. Van dit drietal is De Rhoer de meest waarschijnlijke auteur 
van het rapport; Van Hooff neigde in zijn eigen toespraken meer naar het evenwichtsstelsel dat in het 
commissierapport werd verworpen, terwijl Van Marle behoorde tot de hardnekkigste federalisten, die er altijd voor 
zouden blijven pleiten om ook de provinciale besturen een vertegenwoordigende status te geven. 
67 Montesquieu, De l’esprit des lois, hoofdstuk 6.6. Zie over de receptie van dit werk in de Republiek: Wyger R.E. 
Velema, ‘Republican readings of Montesquieu. The Esprit des lois in the Dutch Republic’, in: idem, Republicans, 93-
114. Zie voor een overzicht van theorievorming over de machtenscheiding vóór Montesquieu en een bespreking 
van de theorie in De l’esprit des lois: Gwyn, The meaning of the separation of powers, 3-113. 
68 Dagverhaal V, nr. 409 (zitting 1 maart 1797) 59-60. 
69 Dagverhaal V, nr. 409 (zitting 1 maart 1797) 59-60. 
70 Dagverhaal V, nr. 409 (zitting 1 maart 1797) 60-61. 
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In het tweede gedeelte van het rapport zette de Commissie De Rhoer uiteen hoe zij de 

verhouding tussen de drie representatieve machten zag. Het belang van dit deel van de tekst bestaat 

er vooral in dat de commissie zich hier heel nadrukkelijk positioneerde ten opzichte van het 

constitutionele debat dat was gevoerd door de Thermidoriens. Aan het begin van het rapport had ze 

er al op gewezen dat de makers van de Franse grondwet van 1795 zich zoveel mogelijk hadden 

gebaseerd op de machtenscheiding.71 Hoewel de commissie benadrukte ook doordrongen te zijn 

van de noodzakelijkheid van dit principe, liet ze er weinig twijfel over bestaan dat de Franse 

grondwetsmakers in haar ogen toch de verkeerde keuzes hadden gemaakt. 

Hoewel de commissie zich realiseerde dat de rechterlijke macht door velen werd gezien als 

onderdeel van de uitvoerende macht, meende zij dat de rechtspraak wel degelijk moest worden 

gezien als een van de drie hoofdmachten.72 De commissie week daarin bewust af van de Commissie 

Boissy d’Anglas, die in haar Discours préliminaire bij de grondwet de rechtspraak weliswaar een macht 

had genoemd, maar deze niet beschouwde als een van de drie machten die het door haar gewenste 

machtsevenwicht tot stand brachten.73 

Even later in haar betoog merkte de Commissie De Rhoer op dat het principe van de 

machtenscheiding op twee zeer verschillende wijzen kon worden uitgelegd. In de eerste uitleg was 

het principe gebaseerd op het idee van ‘gewichten en tegenwichten’. Bij deze vorm van 

machtenscheiding ging het erom dat een macht werd toevertrouwd aan twee of meer lichamen met 

dezelfde functie, met het oogmerk een machtsbalans tot stand te brengen. Een ‘vreemder en 

afzichtelijker staatkundig monster’ kon de commissie zich nauwelijks voorstellen. Op deze manier 

zou machtenscheiding aanleiding geven tot ‘nimmer ophoudende worstelingen, botzingen, 

tegenkantingen, en verlammingen’, en uiteindelijk zou zij leiden tot precies dezelfde 

machtsconcentratie en despotie die men ermee had willen voorkomen.74 

Deze analyse van de commissie kwam tot in detail overeen met de kritiek die Emmanuel Sieyes 

had geuit op het grondwetsvoorstel dat door de Commissie Boissy d’Anglas aan de Franse 

Convention Nationale was gepresenteerd.75 Ook het alternatief ontleende de Commissie De Rhoer 

aan Sieyes. Een en dezelfde macht moest nooit aan twee lichamen worden toevertrouwd wanneer 

dit betekende dat beide lichamen dezelfde functie kregen. In plaats daarvan moest de 

machtenscheiding in de grondwet zoveel mogelijk worden doorgevoerd, maar niet tot in het 

absurde. De verschillende machten moesten evenmin worden geconcentreerd in een en hetzelfde 

                                                 
71 Dagverhaal V, nr. 409 (zitting 1 maart 1797) 60. 
72 Dagverhaal V, nr. 409 (zitting 1 maart 1797) 61. 
73 Zie Boissy d’Anglas, Vertoog, 60 en 73-85; Jainchill, Reimagining politics, 36n. Vergelijk ook Gauchet, Révolution des 
pouvoirs, 148. 
74 Dagverhaal V, nr. 409 (zitting 1 maart 1797) 63. 
75 Zie pagina 261. 
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lichaam, maar ze moesten wel harmonieus samenwerken aan hetzelfde doel: het algemeen geluk en 

de vrijheid van de natie. ‘Wij wenschen dan, om met Sieyes te spreken, unité d’action, doch geenzints 

action unique; wij zoeken verband, en niet afstanden, ja wij nopen eene georganiseerde éénheid te zien 

daargesteld.’ 76 

Sieyes had zijn unité organisée geformuleerd in reactie op de door de Commissie Boissy d’Anglas 

omarmde theorie van het evenwichtsstelsel in de Amerikaanse variant van John Adams. Waar 

Adams in Frankrijk een warmer onthaal had gevonden dan in de Verenigde Staten, toonden de 

Bataven zich nu enthousiaster dan de Fransen over dit idee van Sieyes. Terwijl de Thermidoriens na 

de traumatische ervaring van de Terreur een variant op de aloude theorie van de gemengde regering 

propageerden, een opmerkelijk novum binnen het Franse revolutionaire vertoog, waren de Bataven 

sinds de vroege jaren tachtig, toen patriotse leiders als Van der Capellen de gemengde regering nog 

voor de beste regeringsvorm hadden gehouden, juist steeds verder verwijderd geraakt van dit 

ideaal.77 

Wat de Bataafse houding ten opzichte van de staatsman Sieyes aangaat, ligt het voor de hand te 

veronderstellen dat deze op zijn minst ambivalent is geweest; diens harde opstelling tijdens de 

onderhandelingen over het voor de Bataven weinig gunstig uitgepakte Verdrag van Den Haag zullen 

niet licht zijn vergeten.78 Geen van Sieyes’ geschriften lijken ooit bij een Bataafse drukker van de 

pers te zijn gerold.79 Zijn betekenis voor het Bataafse constitutionele denken is daarom gemakkelijk 

over het hoofd te zien. Daar staat tegenover dat de spaarzame keren dat wel aan Sieyes werd 

gerefereerd, zijn status als een vooraanstaand denker ruimhartig werd onderkend.80 Diverse leden 

van de vergadering moeten Sieyes persoonlijk hebben gekend uit hun jaren van ballingschap.81 De 

rechttoe-rechtaan manier waarop Sieyes door bijvoorbeeld de Commissie De Rhoer werd opgevoerd 

                                                 
76 Dagverhaal V, nr. 409 (zitting 1 maart 1797) 64. 
77 Zie Wyger R.E. Velema, ‘Republic and democracy in Dutch late eighteenth-century revolutionary discourse’, in: 
Joris Oddens, Mart Rutjes en Erik Jacobs ed., The political culture of the Sister Republics, te verschijnen. 
78 Zie pagina 75-76. 
79 ‘Ik heb de schriften van dien wijsgerigen staats-man niet’, liet Jacob Hahn tot zijn spijt over Sieyes optekenen in 
een voetnoot bij een van zijn redevoeringen: Dagverhaal V, nr. 469 (zitting 4 april 1797) 539n. Hoewel de in 
Frankrijk gepubliceerde geschriften van Sieyes ook in de Bataafse Republiek moeten hebben gecirculeerd, zal de 
Bataafse bekendheid met zijn ideeën toch hoofdzakelijk gebaseerd zijn geweest op de schriftelijke weerslag van zijn 
toespraken in de Franse equivalenten van het Dagverhaal. 
80 Hahn sprak bijvoorbeeld over ‘de grote Sieyes’, terwijl Coert van Beyma het had over ‘de abt Sieyes, die zoo veel 
roems verworf in de Fransche Revolutie’. Jan Konijnenburg ontleende een van de motto’s waarmee hij zijn 
politieke tijdschrift De Republikein opende aan Sieyes: Dagverhaal IV, nr. 383 (zitting 13 februari 1797) 915; 
Dagverhaal V, nr. 469 (zitting 4 april 1797) 539n; [Konijnenburg ed.], De Republikein III, nr. 147/148 (1797) 283. 
81 Zo werden de Moderate parlementariërs Johan Huber en Johan Geelvinck in 1791 lid van de Parijse Société de 
1789, waarin Sièyes een vooraanstaande positie innam: Augustin Challamel, Les clubs contre-révolutionnaires. Cercles, 
comités, sociétés, salons, réunions, cafés, restaurants et librairies (Parijs 1895) 406-8. Over de Société de 1789: Keith 
Michael Baker, ‘Politics and social science in eighteenth-century France. The Société de 1789’, in: J.F. Bosher ed., 
French government and society, 1500-1850. Essays in memory of Alfred Cobban (Londen 1973) 208-30; Mark Olsen, ‘A 
failure of enlightened politics in the French Revolution. The Société de 1789’, French History 6.3 (1992) 303-34.  
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lijkt bovendien uit te gaan van de veronderstelling dat in elk geval de inhoud van zijn toespraken 

voor de Convention Nationale in 1795 breed bekend was onder de leden van de Nationale 

Vergadering. De Sieyes van 1795 wordt in de Franse geschiedschrijving overschaduwd door de 

Sieyes die in 1789 de Franse Revolutie ontketende en de Sieyes die in 1799 Napoleon aan de macht 

zou helpen, maar juist deze Sieyes verdient bij de bestudering van het Bataafse debat bijzondere 

aandacht. 

De combinatie van eenheid en scheiding tussen verschillende representatieve lichamen bleek in 

de Nationale Vergadering een opening te bieden voor het vinden van een gemene deler, een 

gegeven dat in de geschiedschrijving tot nu toe geheel over het hoofd is gezien. Bepalende niet-

Republikeinse unitarissen als Pieter van de Kasteele, Jacob Hahn en Jan van Hooff meenden dat in 

de oude Republiek nooit werkelijk sprake was geweest van politieke vertegenwoordiging, omdat de 

vergaderingen daar niet door democratische verkiezingen tot stand waren gekomen en niet hadden 

berust op een grondwet. Wanneer aan deze voorwaarden was voldaan, zou de soevereiniteit op 

nationaal niveau worden uitgeoefend door drie representatieve machten. Dit was, zoals Van de 

Kasteele benadrukte, een systeem dat in de Nederlandse geschiedenis geen precedent kende.82 

Het denken van gezaghebbende federalisten als Cornelis de Rhoer, Bernard Nieuhoff en Gerard 

Bacot verliep via andere lijnen. 83  Voor hen wortelde het idee van verschillende 

vertegenwoordigende lichamen juist in de politieke traditie in de oude Republiek, die ervan uitging 

dat alle geconstitueerde overheden geacht moesten worden de natie virtueel te representeren. 

Vanuit die gedachte hadden zij aanvankelijk ook aan de provinciale vergaderingen een 

vertegenwoordigende status toe willen kennen. Toen de vergadering op 2 december 1796 

decreteerde dat het principe van de eenheid en ondeelbaarheid de basis moest vormen voor de 

grondwet, legden zij zich evenwel neer bij dit wettig genomen besluit. Wanneer de uitoefening van 

de volkssoevereiniteit niet mocht worden verdeeld tussen het provinciale en het nationale niveau, 

moest zij in elk geval op het nationale niveau in verschillende handen terechtkomen; verdeling over 

de drie machten van Montesquieu was dan een redelijk alternatief. 

Het rapport over de machtenscheiding, geïnitieerd door Van de Kasteele en geproduceerd door 

De Rhoer, markeerde exact één jaar na de eerste bijeenkomst van de Nationale Vergadering de 

nieuwe gemeenschappelijke basis van voorwaardelijke unitarissen en pragmatische federalisten. 

Vertaald naar partijtermen was de georganiseerde eenheid aanvaardbaar voor veel Moderaten en 

                                                 
82 Dagverhaal IV, nr. 386 (zitting 14 februari 1797) 938. 
83 Zie naast het rapport van de Commissie De Rhoer bijvoorbeeld Nieuhoff in Dagverhaal IV, nr. 387 (zitting 14 
februari 1797) 947, en Bacot in Dagverhaal IV, nr. 363 (zitting 2 februari 1797) 754. Vergelijk ook de kritiek van 
een niet bij name genoemd lid van de constitutiecommissie op het standpunt van Van Manen, en Van Manens 
reactie hierop in de plenaire vergadering: De Gou ed., Plan van Constitutie, 258; Dagverhaal III, nr. 254 (zitting 18 
november) 678. 
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voor de meeste onafhankelijke parlementsleden. Zij vonden elkaar in hun verwerping van wat de 

Commissie De Rhoer omschreef als het principe van machtsconcentratie, dat volgens hen inhield 

dat alle macht in het wetgevend lichaam zou worden verenigd. De commissie had hierbij het 

voorbeeld gegeven van de Franse Terreur, maar het was duidelijk dat zij tegelijkertijd verwees naar 

een voorstel van Pieter Vreede dat zij eveneens in behandeling had. 

In dit voorstel van 9 februari had Vreede het Republikeinse standpunt onder woorden gebracht. 

Volgens de leider van de Republikeinse partij oefende het wetgevend lichaam wel degelijk ‘de 

volheid van ’s volks oppermagt’ uit. Hij stelde echter vast dat het erop begon te lijken dat in het 

Ontwerp van Constitutie de drie machten geheel op zich zelf zouden komen te staan en elk op zich 

alleen de oppermacht van het volk boven zich hadden staan. Vreede zei niets te hebben tegen een 

gezonde toepassing van het principe van de machtenscheiding, maar wilde niettemin dat alle 

geconstitueerde machten uiteindelijk verantwoording verschuldigd zouden zijn aan de wetgevende 

macht. In een ideale wereld zou niemand zijn macht overschrijden en zouden er zelfs geen wetten of 

grondwet nodig zijn, maar om daarom ook in de echte wereld alle machten onafhankelijk en zonder 

toezicht de volkssoevereiniteit te laten uitoefenen was vragen om problemen.84 

In het commissierapport over het voorstel van Van de Kasteele liet de Commissie De Rhoer al 

doorschemeren hoe zij over Vreedes voorstel zou oordelen, al deed zij dit voorlopig slechts impliciet 

en niet in de conclusie maar in de premissen van haar rapport. De conclusie van dit rapport was dat 

de machtenscheiding, hoewel een belangrijk principe, niet als een absoluut beginsel in de grondwet 

moest worden opgenomen.85 Voorstanders van de georganiseerde eenheid noch Republikeinen 

tekenden tegen deze conclusie bezwaar aan, de eersten omdat zij met de commissie vonden dat de 

verschillende machten in de grondwet een raakpunt moesten vinden, en de laatsten omdat zij van 

mening waren dat de wetgevende macht toezicht moest houden op de twee andere machten. Het 

paradoxale gevolg was dat de vergadering unaniem instemde met een rapport dat de waterscheiding 

tussen de latere voor- en tegenstanders van het Ontwerp van Constitutie voor het eerst helder in kaart 

bracht. 

Met de behandeling van Vreedes voorstel maakte de Commissie De Rhoer weinig haast; het 

rapport hierover verscheen pas toen de debatten over het Ontwerp op hun eind liepen. De inhoud 

van het rapport lag gezien het voorgaande in de lijn der verwachtingen.86 De commissie zei van 

mening te zijn dat de verschillende machten weliswaar een punt van aanraking moesten hebben – 

we herkennen hier wederom de Bataafse uitleg van het Sieyesiaanse ‘système du concours’ – maar 

                                                 
84 Dagverhaal IV, nr. 374 (zitting 9 februari 1797) 841. 
85 Dagverhaal V, nr. 409 (zitting 1 maart 1797) 63-64. 
86 Dagverhaal V, nr. 539 (zitting 16 mei 1797) 1089. 
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dat dit niet moest bestaan in surveillance van de wetgevende macht over de twee overige machten. 

Het waren de in de grondwet vastgelegde grenzen die het volk tegen machtsoverschrijding van de 

rechterlijke en vooral ook de uitvoerende macht moesten behoeden. Wanneer de leden van de 

Staatsraad, die de laatste macht uitmaakten, hun grondwettelijke bevoegdheden te buiten gingen, 

zou de wetgevende macht hen kunnen aanklagen bij het daarvoor opgerichte Nationaal 

Gerechtshof. Deze mogelijkheid de juridische weg te bewandelen achtte de commissie een 

voldoende waarborg; zij adviseerde daarom het voorstel van Vreede te verwerpen, een advies dat 

door de vergadering werd opgevolgd.87 

Vreedes reactie op het rapport geeft scherp aan hoe de Republikeinen tegen het einde van de 

constitutionele debatten waren gaan denken over het nagenoeg afgeronde Ontwerp van Constitutie, 

waarin zij maar weinig van hun standpunten terugvonden. Vreede vreesde de ‘verschrikkelijkste 

gevolgen’ van het stelsel waarin de grondwet aangaf wat de werkzaamheden en het gezag van iedere 

macht waren, zodat allen erop zouden moeten vertrouwen dat alle machten zorgvuldig binnen de 

cirkel bleven die door de grondwet voor hen was getrokken. ‘Burgers representanten’, hield hij zijn 

collega’s voor, 

 

‘Is dat niet een ideaal? – een Platonische Republiek? […] De rapporteurs meenen, dat hier voor de 

constitutie moet zorgen, door een juiste grensscheiding van ieder magt – maar eilieve de 

constitutie is een dood lighaam – wie zal hem terug jaagen, die die grenslijn is overgestapt? De 

constitutie kan dat niet doen, zij is maar papier.’88 

 

De Republikeinen geloofden er niets van dat de grondwet het noodzakelijke raakpunt tussen de 

machten zou vormen. Het systeem dat met de medewerking van de meerderheid van hun collega’s 

was ontworpen beschouwden zij als een ‘volkomen afscheiding der wetgevende, uitvoerende en 

regterlijke magten’.89 Het systeem dat zij ertegenover stelden, behelsde een vertegenwoordigende 

wetgevende macht waaraan alle andere, niet-vertegenwoordigende machten permanent werden 

onderworpen. Het gevaar dat volksvertegenwoordigers zich zouden inbeelden de soevereiniteit te 

bezitten wilden de Republikeinen niet ondervangen door de uitoefening van de volkssoevereiniteit 

te spreiden over verschillende machten, maar door de grondvergaderingen de wetgevende macht 

permanent te laten controleren. Zoals we eerder zagen, pleitten zij ervoor de wetgevende vergadering 

te verplichten een bindend advies te vragen van de grondvergaderingen wanneer het aantal petities 

over een bepaald onderwerp opliep tot een nader te bepalen aantal. Als de grondvergaderingen niet 

                                                 
87 Dagverhaal V, nr. 540 (zitting 18 mei 1797) 1111-12. 
88 Dagverhaal V, nr. 541 (zitting 18 mei 1797) 1113. 
89 Dagverhaal V, nr. 541 (zitting 18 mei 1797) 1113; Vergelijk ook Vreede e.a., Beoordeeling van het Ontwerp, 4. 
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door de wetgevende vergadering bijeen werd geroepen, hadden deze het recht zelf tot samenkomst 

over te gaan. 

De grondwet was in hun optiek het document waarin deze situatie moest worden vastgelegd, 

maar van welks bestaan verder geen wonderen moesten worden verwacht. De invoering van een 

grondwet had geen enkele zin wanneer het systeem dat zij beschreef niet het juiste was. De 

Republikeinen besloten daarom alles in het werk te stellen om aanneming van het Ontwerp van 

Constitutie door het volk te voorkomen. 

 

Hoe verhielden de keuzes die hadden geleid tot het Ontwerp van Constitutie zich tot de keuzes die 

waren gemaakt door de voorgangers van de Bataafse constituante? De framers van de Amerikaanse 

grondwet hadden gekozen voor een systeem van checks and balances, waarin de wetgevende, de 

uitvoerende en de rechterlijke machten elkaar zowel op het federale niveau als op het niveau van de 

staten in evenwicht hielden, en er bovendien een evenwicht bestond tussen deze twee niveaus 

onderling. De Federalists hadden hiervoor kunnen kiezen omdat ze alle geconstitueerde macht als 

representatief beschouwden, een opvatting die in het Franse constitutionele debat van 1795 

eveneens was verkondigd door Emmanuel Sieyes. 

De makers van de Franse grondwet van 1795 gingen voorbij aan het door Sieyes geboden 

perspectief. Hoewel zij de macht van het Corps législatif inperkten ten opzichte van de 

vertegenwoordigende vergaderingen die tot dat moment hadden bestaan, handhaafden ze de in 

1789 geformuleerde stelregel dat representatie uitsluitend tot stand kwam in het nationale 

parlement. Net als de Amerikanen onderscheidden de Fransen voorts drie hoofdmachten, alleen 

waren dit niet de machten van de Fransman Montesquieu maar die van de Amerikaan John Adams. 

De Thermidoriens grepen daarmee sterker dan de Amerikanen terug op de klassieke theorie van de 

gemengde regering. Hun grondwet kan worden begrepen als een poging een middenweg te vinden 

tussen de theorie van de machtenscheiding en die van het evenwichtstelsel.  

De Nationale Vergadering deed haar voordeel met deze twee alternatieven, maar sloeg 

uiteindelijk een eigen weg in. De opvatting dat de macht op alle overheidsniveaus representatief was 

werd in de constitutionele debatten verdedigd door de federalisten, maar vond geen ingang bij de 

meerderheid van de vergadering, omdat het politieke bestel dat op die manier gecreëerd werd te 

veel zou lijken op de machtsstructuur van de oude Republiek. Aan de andere kant was in de 

vergadering ook geen meerderheid te vinden voor de opvatting dat alleen de wetgevende macht als 

representatief moest worden beschouwd, omdat dit systeem werd geassocieerd met de situatie die in 

Frankrijk de Terreur had voortgebracht. De vergadering koos daarom voor de visie dat de 

volkssoevereiniteit weliswaar alleen op nationaal niveau kon worden uitgeoefend, maar dat deze 
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uitoefening daar werd verdeeld tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. 

Anders dan de Amerikanen zag zij de verhouding tussen deze machten niet als een systeem van 

checks and balances, maar legde zij deze uit met de door Sieyes geïntroduceerde notie van unité 

organisée, waarbij de verschillende machten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden waren en elkaar 

niet konden dwarszitten, maar juist moesten samenwerken om het algemene geluk van de natie te 

bevorderen. 

Bedoeld of onbedoeld gaven de Bataven echter een eigen draai aan de theorie van de 

georganiseerde eenheid. Waar de Fransman met zijn système du concours de nadruk vooral had willen 

leggen op samenwerking tussen de verschillende machten, vertaalden zij ‘concours’ niet als 

‘samenwerking’ maar als ‘raakpunten’. Centraal in de interpretatie die in de eerste Nationale 

Vergadering overheerste stond de grondwet, die werd beschouwd als het document waarin de 

verschillende machten aan elkaar raakten. De precieze bevoegdheden van de drie machten dienden 

tot in detail in de grondwet te worden vastgelegd. Dit kwam tot uiting in het Ontwerp van 

Constitutie, dat met 918 artikelen veel omvangrijker was dan welke Franse of Amerikaanse 

grondwetstekst ook.90 Dat de Bataven daarmee een andere opvatting huldigden dan Sieyes bleek 

toen deze, na in 1795 gepasseerd te zijn door zijn collega’s in de Convention Nationale, alsnog de 

kans kreeg zich te doen gelden als architect van weer een nieuwe Franse grondwet. 91  Deze 

constitutie telde niet meer dan 95 artikelen.92 

Historici houden niet op te herhalen dat tegenstanders van het Ontwerp van Constitutie smalend 

spraken over het ‘dikke boek’. 93  Nog afgezien van het feit dat deze uitdrukking in het 

contemporaine spraakgebruik veel minder wijdverspreid lijkt te zijn geweest dan vaak wordt 

gesuggereerd – in de bronnen is zij niet of nauwelijks terug te vinden94 – is het van belang erop te 

                                                 
90 De Franse grondwetten van 1791, 1793 en 1795 hadden respectievelijk 208, 124 en 377 artikelen, en de 
Amerikaanse federale grondwet was met zeven, zij het uitgebreide, artikelen nog beknopter. De grondwetten van 
de verschillende Amerikaanse staten, eveneens met uitvoerige artikelen, waren doorgaans weliswaar aanzienlijk 
langer dan de federale grondwet, maar geen van hen kwam qua omvang in de buurt van het Ontwerp van 
Constitutie. Zie hiervoor Verzameling van de constitutiën der vereenigde onafhanglijke staaten van Amerika (Dordrecht 
1781). 
91 Napoleons staatsgreep van 18 Brumaire was uitgedacht door Sieyes, die op dat moment deel uitmaakte van het 
Directoire. De nieuwe grondwet, die in werking trad op 25 december 1799, was grotendeels opgesteld op basis van 
door Sieyes gedicteerde ideeën. Zie Bredin, Sieyès, 446-486.  
92 ‘La Constitution de l’an VIII (25 décembre 1799)’, in: Godechot ed., Les constitutions, 143-62.  
93 Zie bijvoorbeeld De Bosch Kemper, Staatkundige geschiedenis, 354; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, xxxvi, 
xliii, xlvii; Blok, Geschiedenis, VI, 36; Geyl, Geschiedenis, VI, 1663; Schama, Patriots and liberators, 263; R.E. de Bruin, 
‘De opbouw van een nieuwe staat. Bestuurlijk-politieke veranderingen tussen 1780 en 1815’, in: Wantje Fritschy 
en Joop Toebes ed., Het ontstaan van het moderne Nederland. Staats- en natievorming tussen 1780 en 1830 (Nijmegen 
1996) 123-56, aldaar 142-43; G.F.M. van der Tang, Grondwetsbegrip en grondwetsidee (Arnhem 1998) 127-28; 
Rosendaal ed., Staatsregeling, 19-20. Deze lijst kan vrijwel eindeloos worden aangevuld. 
94 Verschillende historici schrijven de bijnaam ‘dikke boek’ toe aan Pieter Vreede, die tijdens de zitting van 10 
november 1796 sprak over ‘een dik boek, dat de constitutie moet bevatten’; hij had het hierbij echter over het Plan 
van Constitutie, en niets wijst erop dat deze opmerking school heeft gemaakt. Zie hiervoor Dagverhaal III, nr. 244, 
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wijzen dat er al helemaal geen reden is om aan te nemen dat de ruime meerderheid die zich in de 

eerste Nationale Vergadering achter het Ontwerp schaarde de omvang als negatief heeft ervaren. 

Eerder lijkt men juist van mening te zijn geweest dat de grondwet bij het stelsel waarvoor was 

gekozen juist een dik boek behóórde te zijn. 

Jan van Hooff stelde in de eindfase van de beraadslagingen over het Ontwerp dat de leden van de 

Nationale Vergadering als constituerend lichaam twee mogelijkheden hadden gehad: zij hadden 

‘ingevolge de gedagten van Sieyes’ een constitutionele jury kunnen instellen die namens de drie 

machten de grondwet moest handhaven, of ze hadden ervoor kunnen kiezen ‘alles in de constitutie 

te bepalen’. 95 Het laatste was precies wat de vergadering had gedaan, en het was dankzij deze keuze 

dat de uiterst kritische Van Hooff ondanks al zijn bezwaren met het uiteindelijke Ontwerp kon 

leven. 

 

 

Het tweekamerstelsel 

 

‘Wij hebben in het kort tijdperk van 6 jaaren bijna zo veele eeuwen geleefd. Deze duure 

ondervinding, welke aan onze Fransche broeders zo veele traanen en bloed gekost heeft, zullen wij 

zekerlijk niet verloren laaten gaan’: met deze woorden van Johan Huber begon ik dit hoofdstuk. 

Wanneer we weten dat Huber ze uitsprak tijdens de zitting van 6 februari 1797 lijkt de door hem 

verder niet toegelichte termijn van zes jaar in eerste instantie wat vreemd gekozen; 1791 valt immers 

midden in de stadhouderlijke restauratie. Huber ging er echter vanuit dat zijn collega’s begrepen dat 

de zes jaren niet verwezen naar de Nederlandse geschiedenis, maar naar het tijdperk dat liep van 

1789, het jaar dat in Frankrijk de revolutie uitbrak, tot 23 juni 1795, de dag dat François-Antoine 

                                                                                                                                                         
596; C.L. Walther, ‘De Nederlandsche omwenteling van 1795-1798 (eene historische herinnering)’, Vaderlandsche 
Letteroefeningen 109 (1869) 1-48, aldaar 42; Goslinga, Rechten van den mensch, 119. De meeste verwijzingen naar het 
‘dikke boek’ lijken echter terug te voeren op Cornelis Rogge. In zijn Geschiedenis der Staatsregeling nam Rogge een 
strooibiljet tegen het Ontwerp op, waarin wordt gerept over ‘het vergif, dat in dat dikke boek verborgen is’: 
Geschiedenis der Staatsregeling, 411-15, aldaar 412. Daarnaast is er een opmerking van H.W. Tydeman, die de 
campagne over het Ontwerp als (nauwelijks volwassen) tijdgenoot had meegemaakt en dertig jaar later opmerkte dat 
het ‘in de wandeling’ het ‘dikke boek’ werd genoemd: Drie voorlezingen, 25. Met mijn collega Erik Jacobs concludeer 
ik op basis hiervan dat de uitdrukking wellicht hier en daar zal zijn gebezigd, maar dat het te ver gaat om te 
impliceren, zoals in het verleden vaak is gebeurd, dat zij al in de Bataafse tijd gold als de vaste bijnaam voor het 
Ontwerp. 
95 Dagverhaal V, nr. 541 (zitting 18 mei 1797) 1116. Sieyes had het idee van een constitutionele jury in de 
Convention Nationale geïntroduceerd in zijn toespraak van 20 juli 1795, en verder uitgewerkt in een op 5 
augustus gehouden tweede toespraak: Les discours, 31-47. 
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Boissy d’Anglas vrijwel letterlijk dezelfde zinnen had uitgesproken tijdens zijn in de Convention 

Nationale gehouden Discours préliminaire sur le projet de constitution.96 

Het Discours, dat in de Bataafse Republiek werd gepubliceerd in de oorspronkelijke versie en in 

een Nederlandse vertaling, speelde in het Bataafse debat over het wetgevend lichaam een centrale 

rol.97 Meer nog dan de Franse grondwet van 1795 zelf gaf het Discours inzicht in de afwegingen die 

de Convention had gemaakt in een poging lessen te trekken uit de ervaring van de Terreur.98 Het 

document had daarom een sleutelfunctie voor de Bataafse constitutiecommissie die tussen april en 

november 1796 werkte aan het Plan van Constitutie, zeker toen de commissie in haar besloten 

vergaderingen kwam te spreken over het hoofdstuk ‘van de wetgevende magt’.99 De discussies over 

dit onderwerp namen een aanvang op 6 juni, toen op verzoek van de op dat moment voorzittende 

Pieter van de Kasteele de volgende vragen aan de orde werden gesteld: 

 

‘Zal het wetgevend lichaam in één of meer vergaderingen werkzaam zijn? Zoo in meer dan één, 

hoe zullen dan de werkzaamheden van hetzelve onderscheiden zijn?’100 

 

In de volgende vergadering, twee dagen later, werd de belangrijkste knoop direct doorgehakt: de 

constitutiecommissie besloot dat het wetgevend lichaam van de Bataafse Republiek zou bestaan uit 

twee kamers.101 De Grote Kamer en de Kamer der Oudsten, zoals de kamers moesten heten, werden 

niet zoals in het Discours opgevat als twee aparte machten, maar de Thermidoriaanse interpretatie 

van de Terreur was niettemin wel leidend bij de totstandkoming van haar besluit. Net als in 

Frankrijk zou de hoofdtaak van de kamers bestaan in het maken respectievelijk het bekrachtigen 

van wetten. 102  Toen commissielid Johan Luyken het Plan later in de Nationale Vergadering 

verdedigde, deed hij uit de doeken dat het tweekamerstelsel was 

 

                                                 
96 In de Nederlandse vertaling van het Discours luidt dit: ‘Zes eeuwen hebben wij afgeleefd in zes jaaren. Dat eene 
zoo kostbaare ondervinding niet voor ons verloren zij’: Boissy d’Anglas, Vertoog, 6. Zie ook Andrew Jainchill, ‘The 
Constitution of the Year III and the persistence of classical republicanism’, FHS 26.3 (2003) 399-435, aldaar 409.  
97 De Franse tekst verscheen in 1795 in Leiden, de vertaling in 1796 in Haarlem. Zie voor de volledige titel noot 18 
hierboven.  
98  Ook van de Franse grondwetstekst van 1795 circuleerden in de Bataafse Republiek verschillende edities: 
Constitutie der Fransche republiek, voorgesteld aan het Fransche volk door de Nationale Conventie (z.p. 1795); Constitution de 
la république française (z.p. 1795); Constitutie der Fransche Republicq (z.p. [ca. 1795]). 
99 Niet toevallig waren het in de Nationale Vergadering vooral voormalige leden van de constitutiecommissie als 
Johan Luyken, Jan Couperus en Herman Vitringa die expliciet naar het ‘schoon vertoog’ van Boissy d’Anglas 
verwezen: Dagverhaal III, nr. 259 (zitting 19 november 1796) 717; Dagverhaal IV, nr. 345 (zitting 23 januari 1797) 
606; nr. 365 (zitting 3 februari 1797) 768.  
100 De Gou ed., Plan van Constitutie, 112. 
101 Ibidem, 112-14. 
102 ‘Plan’, 35, artikel 212 en 39, artikel 239. 
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‘gefundeerd op […] het denkbeeld, dat de beste schrijvers daarvan gevormt hebben: Boissy 

d’Anglas [heeft] dit poinct geheel voldongen: zonder zodanige splitzing is het misbruik van magt 

niet voortekomen – anders maaken demagogen zich doorgaans meesters van de vergaderingen, ’t 

geen vervolgens uitloopt op anarchie of overheersing’.103  

 

Luyken liet eveneens doorschemeren dat er onder de 21 leden van de grondwetscommissie slechts 

drie waren geweest die zich hiermee niet hadden kunnen verenigen.104 Onder dit drietal waren 

zonder twijfel Michaël Witbols en Henri Rabinel, de enige twee Republikeinen in de commissie, 

maar het was het onafhankelijke parlementslid Jacob van Manen die het minderheidsstandpunt het 

scherpst over het voetlicht had gebracht. 

Jacob van Manen Adriaanszoon was in het Bataafse debat zonder twijfel een van de meest 

autonome denkers.105 De Utrechter Van Manen was zijn werkzame leven begonnen als kleermaker 

en vlekuitdoener; in politiek opzicht was hij een briljante autodidact, die in de patriotse jaren 

tachtig onder meer actief was geweest als auteur van het politieke tijdschrift De vrye Nederlander.106 

Zijn reputatie als politiek theoreticus raakte in de Bataafse tijd definitief gevestigd toen hij wegens 

het district Zeist werd afgevaardigd naar de Nationale Vergadering en vervolgens door zijn 

provinciegenoten in de constitutiecommissie werd benoemd. In deze commissie weken Van 

Manens standpunten dusdanig af van die van zijn medeleden dat hij er in 1797 toe overging zich 

publiekelijk van het Plan van Constitutie te distantiëren door de publicatie van zijn in de commissie 

naar voren gebrachte Voorstellen, bedenkingen en ontwerpen.107 

Op 8 juni 1796 hield Van Manen in de constitutiecommissie een pleidooi voor een wetgevende 

macht die bestond uit één enkele kamer. De ‘ondervinding’ had Van Manen geleerd dat niet alleen 

het uitvoerend lichaam, maar ook het ‘repraesentatif wetgeevend lighaam’ moest worden beteugeld 

om machtsoverschrijding te voorkomen. Dit tot stand te brengen door het wetgevend lichaam te 

verdelen in ‘twee lighaamen of kamers’ achtte hij echter volkomen strijdig met het op de gelijkheid 

gegronde beginsel van eenheid: een dergelijke verdeling paste bij standenmaatschappijen waar ‘adel 

en gemeente’ of ‘Hooger en Lagerhuis’ het standsverschil representeerden, maar kon niet bestaan in 

                                                 
103 Dagverhaal III, nr. 259 (zitting 19 november 1796) 717. 
104 Dagverhaal III, nr. 259 (zitting 19 november 1796) 717. 
105 Zie over Jacob van Manen: P.A.J. van den Berg, ‘Nationalisme, soevereiniteit en representatie. De politieke 
opvattingen van Jacob van Manen Adrz. (1752-1822)’, Theoretische Geschiedenis 26 (1999) 380-96; idem, 
‘Vaderlandsliefde, vrijheid en mensenrechten aan het eind van de achttiende eeuw. Jacob van Manen Adrz. (1752-
1822) en de Staatsregeling van 1798’, in: Moorman van Kappen en Coppens ed., Staatsregeling, 35-71. 
106 Zie hierover P.A.J. van den Berg, ‘De vrye Nederlander. Politieke oppositie in een journalistiek jasje’, in: Van 
Wissing ed., Stookschriften, 91-107.  
107 Jacob van Manen Adrz.,Voorstellen, bedenkingen en ontwerpen tot het daarstellen eener constitutie voor het Bataafsche 
volk uitgebragt in de Nationaale Commissie gelast tot het ontwerpen der constitutie (Den Haag 1797). 
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een egalitaire republiek. Waneer de beide kamers in zo’n republiek afzonderlijk door de natie 

werden verkozen, zou binnen de kortste keren een nieuw onderscheid in rangen en standen 

ontstaan, met ‘vernietiging der gelijkheid’ tot gevolg.108 

 Het alternatief was dat de twee kamers géén verschillende standen vertegenwoordigden. In dat 

geval zou de volksvertegenwoordiging als geheel door de natie worden gekozen, waarna ze zichzelf in 

twee delen zou opsplitsen. Van Manen zag het nut niet in van een dergelijke splitsing, die ertoe zou 

leiden dat de twee kamers elkaar nodeloos met pantomimespelen zouden vermaken. Twee kamers 

met dezelfde functie en dezelfde werkzaamheden zouden zich in de praktijk bovendien te nauw met 

elkaar verstrengelen en elkaar de bal toespelen. In het ‘evenwichtsspel’ dat zo ontstond was de 

balansfunctie die van de splitsing moest uitgaan slechts schijn; in werkelijkheid zou het volk net als 

in Engeland de speelbal zijn.109 

Van Manen was ervan overtuigd dat andere middelen toereikend waren om 

machtsoverschrijding van het wetgevend lichaam te voorkomen: een geschreven grondwet, een 

duidelijke scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht, regelmatige, door verkiezingen 

geëffectueerde roulatie van de volksvertegenwoorders en een Nationaal Hooggerechtshof dat de 

leden van de wetgevende en de uitvoerende macht in het geval van machtsoverschrijding ter 

verantwoording kon roepen; dit laatste orgaan zou tevens nieuwe wetten aan een grondwettelijke 

toetsing moeten onderwerpen.110 

In Van Manens argumentatie herkennen we wederom de toespraak die Emmanuel Sieyes op 20 

juli 1795 had gehouden voor de Convention Nationale. Waar de Commissie De Rhoer later uit 

deze toespraak citeerde ter ondersteuning van haar stelling dat de uitoeffening van de soevereiniteit 

moest worden verdeeld over verschillende representatieve machten, zocht Van Manen juist 

aansluiting bij Sieyes’ afwijzing van het tweekamerstelsel omdat hij vond dat niet alleen de 

soevereiniteit zelf, maar ook de uitoefening ervan ondeelbaar was. Net als de commissie over de 

machtenscheiding nam hij daarbij Sieyes’ kritiek op het evenwichtsstelsel als uitgangspunt. 

Daartegenover stond het standpunt van de grote meerderheid van de constitutiecommissie, die 

het Sieyesiaanse principe van de georganiseerde eenheid omarmde, maar in tegenstelling tot Sieyes 

wel een splitsing van het wetgevend lichaam voorstond. Zij formuleerden daarmee een eigen 

antwoord op de eerder geschetste ambiguїteit in het Franse debat. De Commissie Boissy d’Anglas 

had daar immers teruggegrepen op de retoriek van het evenwichtsstelsel, terwijl haar splitsing van 

de wetgevende macht in twee machten met elk een eigen functie (een lichaam dat wetten voorstelde 

en een lichaam dat deze bekrachtigde) eigenlijk helemaal niet thuishoorde binnen dit stelsel. Sieyes 
                                                 
108 De Gou ed., Plan van Constitutie, 113. Zie ook Jourdan, Révolution batave, 170-71. 
109 De Gou ed., Plan van Constitutie, 113. 
110 Ibidem, 113-14. 
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had zijn pijlen niettemin gericht op het vermeende evenwichtsstelsel, en had daarbij het argument 

in stelling gebracht dat verschillende lichamen die dezelfde functie uitoefenden elkaar eerst zouden 

tegenwerken en dan juist samenspannen; dezelfde argumentatielijn was nu ook door Van Manen 

gekozen. Omdat de identieke lichamen waartegen beiden zeiden ten strijde te trekken in het 

ontwerp van de Boissy d’Anglas noch dat van de Bataafse constitutiecommissie waren terug te 

vinden, had de door hen gekozen strategie weinig kans van slagen. 

In de plenaire algemene beschouwingen over het Plan van Constitutie gooide Van Manen het 

daarom over een andere boeg. De kern van zijn betoog was nu een argument dat we eerder bij de 

Republikeinen zagen:  

 

‘De souverainiteit of grondmagt des volks erkend zijnde, zo is in eene republicainsche 

representative regeeringsforme de wetgeevende magt alleen het geconcentreerde lighaam, waar in 

de oppermagt des volks vertegenwoordigd wordt.’111 

 

In het Plan was volgens Van Manen echter alles gericht op het indammen van de gevaren die een 

wetgevend lichaam in zich droeg.112 Het gevolg was dat het nu de uitvoerende macht was die veel te 

machtig was geworden, wat onder meer tot uiting kwam in het recht van de Staatsraad om 

wetsvoorstellen te toetsen op hun uitvoerbaarheid, hetgeen volgens Van Manen in de praktijk zou 

werken als een vetorecht.113 De positie van de wetgevende macht ten opzichte van de uitvoerende 

macht was in zijn ogen nog verder verzwakt door haar op te splitsen in twee lichamen. 

Het leek er volgens Van Manen sterk op dat de constitutiecommissie met haar voorstel tot 

splitsing de Fransen had nagevolgd. Hij stelde hier tegenover dat zeker op dit punt het Franse 

voorbeeld niet moest worden gevolgd, maar dat moest worden gekozen voor één enkel lichaam met 

een relatief beperkt aantal leden.114 In Frankrijk was volgens Van Manen in de praktijk gebleken dat 

splitsing nodig was, omdat het driftige nationale karakter van de Fransman dit vereiste, en omdat 

het wetgevend lichaam van Frankrijk door de omvang van het land uit veel leden diende te bestaan. 

De Bataafse Republiek maakte zowel qua grondgebied als qua inwonertal slechts een twaalfde deel 

uit van Frankrijk. Belangrijker nog was dat het nationaal karakter van de Nederlander ‘het 

tegenovergestelde’ was van dat van de Fransman. Nederlanders stonden wereldwijd bekend om hun 

‘phlegmatieke traagheid’. De daaruit voortspruitende langgerekte beraadslagingen en trage 

                                                 
111 Dagverhaal III, nr. 254 (zitting 18 november) 677; mijn cursivering. 
112 Dagverhaal III, nr. 254 (zitting 18 november) 678. 
113 Het advies van de Staatsraad moest zowel in de Grote Kamer als in de Kamer de Oudsten worden besproken, 
maar was in tegenstelling tot de indruk die door verschillende leden van de Nationale Vergadering werd gewekt 
niet bindend en daarmee niet werkelijk een vetorecht: ‘Plan’ 36-40, artikelen 221, 226-29 en 248. 
114 Dagverhaal III, nr. 254 (zitting 18 november 1796) 677-79. 
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besluitvorming waren nu juist het grote manco geweest van het politieke bestel van de oude 

Republiek. 

In het vervolg van de dagenlange algemene beschouwingen over het Plan van Constitutie kwam de 

splitsing van het wetgevend lichaam nauwelijks meer aan bod. Enkele parlementsleden stipten het 

punt in hun toespraken wel aan, maar lieten doorschemeren dat het voor hen geen halszaak was. 

Hugo Gevers bijvoorbeeld zei ‘geenzints overtuigd’ te zijn ‘dat er twee kaamers vereischt worden tot 

de wetgeevende macht’, een formulering die bleek afsteekt bij de vernietigende woorden die 

Republikeinen en onafhankelijke unitarissen reserveerden voor het feit dat de 

constitutiecommissie, wier leden aanmerkelijk federalistischer bleken dan de vergadering als geheel, 

de soevereiniteit van de gewesten grotendeels in stand hadden gehouden.115 Het was dit thema dat 

de vergadering deed besluiten tot benoeming van de herzieningscommissie van Jacob Hahn. 

Zoals eerder al duidelijk werd, vatte de Commissie Hahn haar taak veel breder op en stelde zij 

ook op tal van andere punten fundamentele wijzigingen voor. 116  Toen de commissie op 29 

december met haar alternatieve grondwetsvoorstel kwam, bleek zij de essentie van het hoofdstuk 

over de wetgevende macht echter wel intact te hebben gelaten.117 De belangrijkste van de veelal 

kleine wijzigingen was dat zij de verplichting bij de Staatsraad advies in te winnen over de 

uitvoerbaarheid van wetten, die alom was uitgelegd als een vetorecht, wilde vervangen door de 

mogelijkheid dit te doen.118 De commissie adviseerde tevens de wetgevende lichamen niet Grote 

Kamer en Kamer der Oudsten maar Raad en Raad der Oudsten te noemen.119 Met dit voorstel 

verstevigde zij de splitsing in zekere zin zelfs: zoals Van Manen later zou opmerken gaf het woord 

‘raad’ nog meer dan het woord ‘kamer’ de indruk van twee geheel van elkaar afgescheiden 

lichamen.120 De door de herzieningscommissie ingenomen positie betekende dat er voor de plenaire 

bespreking van het hoofdstuk over het wetgevend lichaam weliswaar twee verschillende plannen 

lagen, maar dat het erop leek dat het principe van het tweekamerstelsel niet werkelijk ter discussie 

zou staan. 

Jacob van Manen deed nog een ultieme poging het tij te keren. Bij aanvang van het plenaire 

debat wierp hij onmiddellijk de vraag op of de wetgevende macht eigenlijk wel uit twee lichamen 

                                                 
115 Dagverhaal III, nr. 263 (zitting 22 november 1796) 746. De Republikeinen hadden niet zoals Van Manen 
principiële bezwaren tegen de splitsing van de wetgevende macht, maar hadden hier hoogstens bezwaar tegen als 
onderdeel van een breder pakket van inperkende maatregelen tegen de wetgevende macht ten opzichte van de 
uitvoerende macht. Dit blijkt ook uit hun voorstel om de macht van het wetgevend lichaam sterk te vergroten, 
maar deze dan wel op te splitsen in drie verschillende kamers: Vreede e.a., Beoordeeling van het Ontwerp, 15-16. 
116 Zie pagina 167-68. 
117 Zie voor het hoofdstuk over de wetgevende macht in dit alternatieve plan: Dagverhaal IV, nr. 307 (zitting 29 
december 1796) 311-12; nr. 308 (zitting 29 december 1796) 313-18. 
118 Dagverhaal IV, nr. 308 (zitting 29 december 1796) 316. 
119 Dagverhaal IV, nr. 307 (zitting 29 december 1796) 311, artikel 81. 
120 Dagverhaal IV, nr. 360 (zitting 31 januari 1797) 725. 
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zou moeten bestaan, een vraag die volgens hem vóór alles diende te worden beantwoord. Van 

Manen beriep zich op het inmiddels door de vergadering gedecreteerde principe van de eenheid en 

de ondeelbaarheid, dat zich in zijn ogen slecht liet rijmen met een tweekamerstelsel.121 Voorzitter 

Willem Queysen riep Van Manen tot de orde en stelde dat deze vraag pas later in het debat diende 

te worden gesteld. Het verzet van Van Manen bleek daarmee gebroken; in het vervolg van het debat 

sprak hij zich over de splitsing niet meer uit. 

Het Utrechtse parlementslid kon ditmaal evenwel rekenen op wat meer steun uit Republikeinse 

hoek. Op het moment dat het relevante artikel aan de orde was vroeg Pieter Vreede het woord. De 

Republikeinse voorman begon zijn bijdrage aan het debat door te verklaren aan welke benaming hij 

de voorkeur zou geven indien zou worden besloten tot een tweekamerstelsel. Het pleidooi dat daar 

op volgde kreeg daardoor iets plichtmatigs. Volgens Vreede was er veel te zeggen voor een splitsing, 

maar viel er nog meer tegenin te brengen. De wetgevende macht zou krachteloos worden, en de 

splitsing zou aanleiding geven tot onderlinge rivaliteit tussen de beide lichamen. De uitvoerende 

macht zou hier met een verdeel-en-heerstactiek van profiteren. Vreede had anderen het voorbeeld 

horen noemen van Robespierre en van de Engelse Lord Protector Oliver Cromwell om te bewijzen 

dat een te machtig wetgevend lichaam kon leiden tot despotisme, maar dan ging het wel om 

Engeland en Frankrijk. ‘Is de koele Nederlander’, vroeg hij zich retorisch af, ‘wel even vatbaar om zo 

ligt vervoerd te worden?’ Vreede concludeerde tegen een splitsing.122 

Jan van Hooff had in het debat het hoogste woord. De argumentatie van Van Hooff deed van 

alle leden van de Nationale Vergadering nog het meest denken aan die van de Franse 

grondwetsmakers in 1795. Hij bracht het tijdperk van de Franse Terreur in herinnering, waar een 

klein gedeelte van het wetgevend lichaam onder leiding van Robespierre erin geslaagd was een 

alleenheerschappij te vestigen. Hij achtte het daarom noodzakelijk dat er een evenwicht tot stand 

gebracht werd, waarbij één macht de wetten voorstelde, een tweede macht ze bekrachtigde, en een 

derde de wetten uitvoerde. Juist omdat de ondeelbare oppermacht het volk bleef toebehoren, moest 

de wetgevende macht in twee delen worden opgesplitst; alleen op deze manier werd geheel 

uitgesloten dat zij in staat zou zijn zich de soevereiniteit wederrechterlijk toe te eigenen. Vreedes 

argument dat de Bataven niet zouden laten gebeuren wat de Fransen en de Engelsen hadden laten 

gebeuren vond hij niet overtuigend: ‘Mijn God! Alle natien zijn natien en alle menschen zijn 

menschen; zij hebben alle dezelfde passien.’ 123 

                                                 
121 Dagverhaal IV, nr. 358 (zitting 31 januari 1797) 710. 
122 Dagverhaal IV, nr. 358 (zitting 31 januari 1797) 713; nr. 359 (zitting 31 januari 1797) 723-24. Zie ook Jourdan, 
Révolution batave, 173. 
123 Dagverhaal IV, nr. 358 (zitting 31 januari 1797) 713-14; nr. 359 (zitting 31 januari 1797) 718 en 721. 
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Meinard Siderius, een voormalig lid van de constitutiecommissie, vertolkte in het debat het 

standpunt van de Moderaten. Siderius repte in zijn betoog niet zoals Van Hooff over de 

totstandbrenging van een evenwicht, maar over de noodzaak wetten ‘bedaard, langzaam en rijpelijk’ 

te overwegen en ‘overhaaste en onberaden besluiten’ tegen te gaan. Een tweekamerstelsel bood 

hiervoor de beste garantie, omdat de ene kamer zich genoodzaakt zou voelen haar voorstellen goed 

te beargumenteren om verwerping te voorkomen, en de andere kamer zich van de achting van het 

volk zou willen verzekeren door deze voorstellen nauwgezet te onderwerpen aan de richtlijn die haar 

door de grondwet was voorgeschreven.124  

Dit standpunt had eerder in de constitutiecommissie geprevaleerd en bleek nu ook te worden 

gedeeld door een groter gedeelte van de vergadering dan alleen het Moderate smaldeel. In een 

hoofdelijke stemming besloot de vergadering tot een tweekamerstelsel. Voorts besloot zij ook de 

benamingen ‘Grote Kamer’ en ‘Kamer der Oudsten’ uit het Plan te handhaven om te benadrukken 

dat het ging om twee kamers die deel uitmaakten van dezelfde macht, en niet zoals bij de Franse 

Thermidoriens om twee conseils of raden die twee verschillende machten of lichamen 

vertegenwoordigden.125  

 

 

In de ban van de Terreur 

 

In de constitutionele debatten van de Franse Revolutie was de opvatting dat het wetgevend lichaam 

permanent moest zijn een belangrijke constante. We zagen eerder dat Sieyes een niet-permanente 

wetgevende macht in 1789 als een absurditeit had beschouwd omdat hij de soevereiniteit 

nadrukkelijk in het parlement zelf plaatste; deze opvatting klonk door in de Franse grondwet van 

1791, waarin de permanentie was vastgelegd.126 De opstellers van de Franse grondwet van 1793 

hadden deze permanentie gehandhaafd, omdat het voor hen vanzelf sprak dat er geen 

discontinuïteit mocht ontstaan in de vertegenwoordiging van het soevereine volk.127 Zelfs de makers 

van de Franse grondwet van 1795 hadden ondanks al hun angst voor de despotie van de wetgever 

in de grondwetstekst opgenomen dat de wetgevende macht permanent zou zijn, waar ze wel aan had 

toegevoegd dat de wetgevende conseils nu zelf konden besluiten hun zittingen tijdelijk op te 

schorten.128 

                                                 
124 Dagverhaal IV, nr. 358 (zitting 31 januari 1797) 714-15. 
125 Dagverhaal IV, nr. 359 (zitting 31 januari 1797) 724; ‘Ontwerp’, 24, artikel 88.  
126 ‘Constitution de 1791’, 39, artikel 1. 
127 Ibidem, 85, artikel 39. 
128 Ibidem, 110, artikel 59. 
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Tegen deze achtergrond is het des te betekenisvoller dat de Bataafse constitutiecommissie op dit 

punt voorstelde het wetgevend lichaam twee keer per jaar te laten samenkomen tijdens zogeheten 

‘landdagen’, die het eerste jaar na aanname van de grondwet maximaal twintig, en daarna niet 

langer dan twaalf weken mochten duren.129 Zoals het voormalige commissielid Herman Vitringa in 

het plenaire constitutiedebat toelichtte, was dit artikel geschreven voor een grondwet waarin de 

verschillende gewesten of departementen de wetgevende macht over hun ‘huishoudelijke’ zaken 

zouden behouden. De commissie was ervanuit gegaan dat permanentie van het wetgevend lichaam 

in dat geval geldverspilling zou zijn. 130  Uit het voorstel blijkt eens te meer hoezeer de 

meerderheidsopvatting van de commissie in het vraagstuk van de eenheid had overgeheld naar een 

federatief bestel: zelfs in de oude Republiek waren de Staten-Generaal immers permanent geweest. 

Vitringa was zelf een overtuigd federalist, maar hij respecteerde het op 2 december 1796 met een 

ruime meerderheid genomen besluit dat niet het principe van federatief bestuur maar het beginsel 

van eenheid en ondeelbaarheid de grondslag moest vormen voor het uiteindelijke 

constitutieontwerp. Hij stelde daarom nu zelf voor niet te kiezen voor het door de 

constitutiecommissie voorgestelde artikel, maar voor het alternatief van de Commissie Hahn. Deze 

had gekozen voor een concept-artikel dat dichter in de buurt kwam van het artikel in de Franse 

grondwet van 1795: de vergadering zou zo vaak vergaderen als zij het nodig achtte, maar kon door 

een wettig besluit scheiden voor een door haar zelf vastgestelde termijn, die niet langer mocht duren 

dan drie maanden.131 

Waar de Fransen echter waren uitgegaan van permanentie met eventueel de mogelijkheid tot 

scheiding, kwam het woord ‘permanent’ noch in het artikel van de herzieningscommissie, noch in 

dat van de constitutiecommissie voor. Dit was ook de Republikeinen niet ontgaan. Joachim Nuhout 

van de Veen vond een permanente wetgevende macht ‘allernoodzakelijkst’ omdat de uitvoerende 

macht doorlopend moest worden gecontroleerd. 132  Pieter Vreede vond dat alle burgers 

onophoudelijk toegang moesten hebben tot degenen aan wie zij de uitoefening van de gehele 

oppermacht hadden toevertrouwd; wanneer de wetgevende vergadering afwezig was, zou er ook geen 

volksvertegenwoordiging bestaan.133 Jacob van Manen zat in deze kwestie wederom op een lijn met 

de Republikeinen. Wanneer het wetgevend lichaam geen zitting had, zou het gehele landsbestuur 

de uitvoerende macht toekomen; volgens Van Manen lag misbruik daarbij op de loer.134 

                                                 
129 ‘Ontwerp’, 16, artikel 86. Het idee van dergelijke landdagen lijkt geïnspireerd op Rousseaus Considérations sur le 
gouvernement de Pologne. Zie hiervoor Hoogers, Verbeelding van het soevereine, 63. 
130 Dagverhaal IV, nr. 360 (zitting 1 februari 1797) 728. 
131 Dagverhaal IV, nr. 307 (zitting 29 december 1796) 311, artikel 86. 
132 Dagverhaal IV, nr. 360 (zitting 1 februari 1797) 727-28. 
133 Dagverhaal IV, nr. 360 (zitting 1 februari 1797) 728-29. 
134 Dagverhaal IV, nr. 360 (zitting 1 februari 1797) 728. 
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De vergadering ging voorbij aan deze bezwaren en koos voor het artikel van de 

herzieningscommissie.135 Zoals al vaker het geval was geweest stuitten de Republikeinen en Van 

Manen ook hier op een meerderheid van parlementsleden die elkaar vonden in hun geloof in het 

principe van de drie vertegenwoordigende machten, hun afwijzing van het evenwichtsstelsel en hun 

vertrouwen in de grondwet. Wanneer de wetgevende vergadering afwezig was, zou het volk 

vertegenwoordigd blijven door de uitvoerende en de rechterlijke macht. Deze machten hoefden niet 

doorlopend in evenwicht te worden gehouden door de wetgevende macht, omdat de grondwet 

garandeerde dat zij de grenzen van de aan hen toevertrouwde macht niet zouden overschrijden. Dit 

was echter wel een grondwet waarin – zeker in de ogen van de Republikeinen – veel meer aandacht 

was voor de machtsbegrenzing van het wetgevend lichaam dan aan die van de Staatsraad. De niet-

permanentie van de wetgevende macht werd weliswaar hoofdzakelijk gepresenteerd als een 

besparingsmaatregel, maar daar achter zat net zoals bij het besluit tot splitsing de angst voor een 

despotische wetgevende macht die een Bataafse Terreur zou kunnen ontketenen.  

Dezelfde overweging bleek leidend in het debat over een vraagstuk dat zeker in symbolisch 

opzicht bepalend was voor de positie die de wetgevende macht in het nieuwe politieke bestel zou 

innemen: in welke mate zouden de toekomstige volksvertegenwoordigers door de grondwet worden 

beschermd? In Frankrijk was in de grondwet van 1795 een uitgebreide paragraaf opgenomen over 

‘la garantie des membres du Corps législatif’.136 Leden en oud-leden van het wetgevend lichaam 

konden niet worden vervolgd voor wat ze in de uitoefening van hun functie hadden gezegd of 

geschreven; leden die strafbare feiten hadden gepleegd konden uitsluitend worden vervolgd door 

                                                 
135 Dagverhaal IV, nr. 360 (zitting 1 februari 1797) 730. 
136  Deze paragraaf had een lange voorgeschiedenis. Op 23 juni 1789 had de Assemblée Nationale de 
onschendbaarheid van haar leden gedecreteerd. Geen enkele macht had volgens de Assemblée het recht zich te 
verheffen boven het lichaam dat de natie vertegenwoordigde. Slechts de natie had het recht dit te doen, maar 
omdat zij niet als geheel kon samenkomen, was het het parlement zelf dat over zijn eigen leden moest beschikken: 
Dodu, Parlementarisme, 101-2; Manow, Im Schatten des Königs, 67-68; Friedland, Political actors, 162. De beginselen 
van parlementaire immuniteit en onschendbaarheid keerden in verschillende formuleringen terug in alle Franse 
grondwetten. In de grondwet van 1791 heette het dat de vertegenwoordigers van de natie niet konden worden 
vervolgd voor hetgeen ze gezegd, geschreven of gedaan hadden in de uitoefening van hun functie. Een 
volksvertegenwoordiger kon wel worden vervolgd wanneer hij buiten zijn ambt om strafbare feiten had begaan, 
maar pas nadat het wetgevend lichaam op de hoogte was gesteld van zijn arrestatie en had geoordeeld dat er reden 
was om tot vervolging over te gaan: ‘Constitution de 1791’, 44, artikelen 7-8. In de grondwet van 1793 was de 
vereiste toestemming van het wetgevend lichaam om tot vervolging voor strafbare feiten over te gaan gehandhaafd. 
Het terrein dat in ieder geval niet voor vervolging in aanmerking kwam was wel teruggebracht tot meningen die 
tijdens de zittingen van het wetgevend lichaam waren geuit: ‘Constitution de 1793’, 86, artikelen 43-44. Nadat de 
Convention Nationale de onschendbaarheid van haar eigen leden in april 1793 per decreet had opgeheven, was 
tijdens de Terreur pijnlijk duidelijk geworden hoe kwetsbaar de positie was waarin individuele 
volksvertegenwoordigers zich bevonden: tientallen leden van de Convention werden door de revolutionaire 
rechtbank ter dood veroordeeld. De opheffing van de parlementaire onschendbaarheid was gedecreteerd op 
initiatief van de Girondijnen, die hun politieke opponent Jean-Paul Marat voor een revolutionair tribunaal wilden 
kunnen dagen. Zie hierover Dodu, Parlementarisme, 201. Zie voor de veroordeelde leden van de Convention: 
Kuscinski, Dictionnaire des Conventionnels. 
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het Haut Cour de Justice, en pas wanneer zowel de Conseil des Cinq-Cents als de Conseil des 

Anciens hiertoe aanleiding zag; beschuldigde volksvertegenwoordigers hadden eerst de gelegenheid 

zich in besloten zittingen voor beide lichamen te verdedigen.137 

De Bataafse constitutiecommissie had goed naar de grondwet van haar Thermidoriaanse 

voorganger gekeken, maar de paragraaf die zij in het Plan van Constitutie opnam over ‘de 

rechtspleging over de leden van het wetgevend lichaam en anderen’ telde naast een aantal 

overeenkomsten ook belangrijke verschillen.138 Allereerst golden de bepalingen in deze paragraaf 

ook voor de Staatsraadleden en anderen die tot de uitvoerende macht werden gerekend, zoals de 

leden van de Nationale Rekenkamer. 139  Op deze manier bracht de constitutiecommissie de 

vertegenwoordigende status van de uitvoerende macht tot uitdrukking. In het eerste artikel van de 

paragraaf was daarbij expliciet opgenomen dat volksvertegenwoordigers niet alleen voor gewone 

misdaden, maar óók voor misdaden ‘in de waarneming van hunnen post’ konden worden vervolgd. 

Hoewel elders het voorbehoud was gemaakt dat deze vervolging zich niet kon uitstrekken tot 

hetgeen leden van het wetgevend lichaam tijdens het beoefenen van hun ambt ‘gesproken of 

geädviseerd’ hadden, was de onschendbaarheid daarmee niettemin minder ruim gedefinieerd dan 

in Frankrijk.140 

In de voorgestelde rol van het wetgevend lichaam in gerechtelijke procedures tegen 

volksvertegenwoordigers had de constitutiecommissie wel in grote lijnen het Franse voorbeeld 

aangehouden. Als een van de kamers geen aanleiding zag tot vervolging, kwam de aanklacht tegen 

de volksvertegenwoordiger te vervallen.141 Dit aspect van de parlementaire onschendbaarheid stuitte 

in het plenaire debat over het Plan van Constitutie op verzet. De Amsterdamse jurist Johan Luyken 

zei de paragraaf als lid van de constitutiecommissie te hebben goedgekeurd, maar kon zich er bij 

nader inzien toch niet mee verenigen. Luyken herinnerde zich dat in de constitutiecommissie was 

geoordeeld dat het gevaarlijk was het Nationale Gerechtshof te machtigen leden van de wetgevende 

of uitvoerende macht in hun werkzaamheden te stuiten. Dit achtte hij echter een minder groot 

kwaad dan het wetgevend lichaam een vetorecht te geven over de vervolging van haar eigen leden, 

terwijl dit lichaam er ‘in tijden van partijschap’ belang bij kon hebben deze vervolging tegen te 

houden. Hij voegde hier het juridische argument aan toe dat de aanklager in deze opzet verplicht 

                                                 
137 Zelfs voor de arrestatie van een Franse volksvertegenwoordiger was vooraf goedkeuring van het Corps législatif 
nodig, behalve wanneer hij op heterdaad was betrapt: ‘Constitution de 1795’, 114-16, artikelen 110-123. 
138 ‘Plan’, 45-46, artikelen 277-89. 
139 Ibidem, 45, artikel 277. 
140 Ibidem, 31, artikel 183. 
141 Wanneer een volksvertegenwoordiger in staat van beschuldiging was gesteld, zou het Nationale Gerechtshof pas 
tot vervolging kunnen overgaan wanneer de Kamer der Oudsten tot zijn schorsing had besloten. Indien het ging 
om een lid van de Grote Kamer, zou ook deze worden betrokken in de procedure; in dat geval moesten beide 
kamers van mening zijn dat het ging om een gegronde verdenking: ‘Plan’, 45-46, artikelen 280 en 283-85. 
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zou worden zijn informatie met de Kamer der Oudsten of met beide kamers te delen; wanneer zich 

binnen de kamer handlangers van de beschuldigde bevonden, zou dit de zaak tegen de laatste 

ernstig kunnen schaden.142 

Vooral dit laatste bezwaar werd ter harte genomen door de commissie die volgend op deze 

kritiek was benoemd om de vergadering van nader advies te voorzien.143 Zij stelde voor dat de 

aanklager zijn aanklacht niet zou voorleggen aan de kamers in hun geheel maar aan tien door het 

lot bepaalde leden – vijf uit iedere kamer.144 De kritiek op dit alternatief was tweeledig. Zoals we 

zagen had Jan van Hooff zich eerst een fervent voorstander getoond van de splitsing van het 

wetgevend lichaam; nu eenmaal tot splitsing was besloten, was het vooral de rechterlijke macht die 

hij vreesde. Van Hooff achtte het onverstandig het oordeel over een aanklacht tegen een 

volksvertegenwoordiger over te laten aan een commissie waarin slechts tien leden van het wetgevend 

lichaam zitting hadden, omdat er een te groot risico bestond dat dit tiental partijdig zou zijn. Hij 

wilde daarom dat wel degelijk het gehele wetgevend lichaam over de klacht zou kunnen oordelen, 

een maatregel die volgens hem niet alleen in Frankrijk maar ook in de Verenigde Staten 

noodzakelijk was geacht.145 

Daartegenover stond het standpunt van Hahn en Schimmelpenninck, die zich net als eerder 

Luyken verzetten tegen iedere betrokkenheid van het wetgevend lichaam in strafrechtelijke 

procedures tegen volksvertegenwoordigers. Hahn wees erop dat het Nationaal Gerechtshof was 

‘gebonden aan de wetten, aan de constitutie, aan zijne instructie’; dit bood voldoende zekerheid dat 

de wetgevende macht haar positie niet zou misbruiken.146 Schimmelpenninck voegde hier aan toe 

dat er in de geschiedenis geen voorbeelden te noemen waren van constitutionele rechtbanken die 

hun macht te buiten waren gegaan; Van Hooffs mening werd volgens hem te zeer bepaald door de 

door revolutionaire decreten tot stand gekomen rechtbanken van de Franse Terreur, gevuld met 

                                                 
142 Dagverhaal IV, nr. 373 (zitting 8 februari 1797) 833-34. 
143 Dagverhaal IV, nr. 373 (zitting 8 februari 1797) 836; Dagverhaal V, nr. 472 (zitting 6 april 1797) 568; nr. 479 
(zitting 12 april 1797) 618-20. 
144 Het oordeel van deze commissie zou worden overgenomen door de kamer waarvan de beschuldigde lid was – in 
het geval van een lid van het wetgevend lichaam – of door de Kamer der Oudsten – in het geval van een andere 
volksvertegenwoordiger – waarna deze kamer al dan niet de schorsing zou uitspreken die vervolging mogelijk 
maakte: Dagverhaal V, nr. 479 (zitting 12 april 1797) 619, artikelen 283, 288, 290-91. 
145 Dagverhaal V, nr. 479 (zitting 12 april 1797) 620-21. Ten aanzien van de Amerikaanse grondwet doelde Van 
Hooff mogelijk op de procedure van expulsion (hoofdstuk 1, sectie 5) waarbij elk house met een tweederde 
meerderheid kan besluiten een van zijn leden bij onoirbaar gedrag uit te sluiten, maar mogelijk ook op de 
impeachment-procedure (hoofdstuk 1, sectie 2 en 3), waarmee een overheidsfunctionaris kan worden afgezet nadat 
het House of Representatives tot de procedure heeft besloten en de Senate hem met een tweederde meerderheid 
schuldig heeft bevonden. 
146 Dagverhaal V, nr. 479 (zitting 12 april 1797) 622. 
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‘gehuurde, bezoldigde, verslaafde, verkogte moordenaars’ die de naam van rechters niet 

verdienden.147 

Nadat nog enkele andere parlementsleden zich voor dit standpunt hadden uitgesproken, ging 

voorzitter Jan Couperus over tot een hoofdelijke stemming over de vraag ‘of het wetgevend 

[lichaam] eenigen invloed zoude hebben op de te regtstelling’. Deze vraag werd door de vergadering 

negatief beantwoord, waarmee het alternatief van de commissie werd verworpen en de vergadering 

nadrukkelijk afstand nam van de ruimhartige Franse opvatting van parlementaire 

onschendbaarheid.148 Met de in het Ontwerp van Constitutie opgenomen verzekering dat leden van 

het wetgevend lichaam niet konden worden vervolgd om wat ze in de vergadering zeiden, koos zij 

voor een veel beperktere variant. 149  Dit was tot afgrijzen van Van Hooff, die vond dat ‘de 

rechterlijke magt nu de leden bij de hairen uit de vergadering konden sleepen’.150 

In lang niet alle gevallen liepen de emoties zo hoog op. Essentiële onderdelen van het hoofdstuk 

over de wetgevende macht stuitten in de vergadering zelfs nauwelijks op discussie van enige 

betekenis. Zo was daar bijvoorbeeld het regeneratieprincipe, de jaarlijkse vervanging van een deel 

van de leden waaraan in het Franse constitutionele debat een grote symbolische betekenis was 

toegekend. In het Plan van Constitutie was voorgesteld ieder jaar een derde van de leden van de 

Grote Kamer en een zesde van de leden van de Kamer der Oudsten te vervangen.151 Van Manen en 

Van Hooff merkten over dit artikel op dat dit de indruk zou geven van twee wetgevende lichamen 

in plaats van twee kamers van hetzelfde lichaam. De voorzitter stelde hierop voor te kiezen voor het 

alternatief van de Commissie Hahn, die had voorgesteld jaarlijks een derde van beide kamers te 

vervangen. De vergadering stemde hier zonder verder tegensputteren mee in. 152  Zij had geen 

behoefte het Franse debat op dit punt nog eens over te doen. 

Hetzelfde gold voor de voorgestelde procedure met betrekking van het maken van wetten. De 

constitutiecommissie had in haar Plan voorzien dat ieder wetsvoorstel in elk van beide Kamers drie 

maal moest worden gelezen; tussen de verschillende lezingen moest steeds een interval van een 

aantal dagen in acht worden genomen.153 De Grote Kamer kon na iedere lezing besluiten het 

voorstel in advies te houden of te verwerpen.154 Na de tweede en de derde lezing konden leden een 

                                                 
147 Dagverhaal V, nr. 479 (zitting 12 april 1797) 627. 
148 Dagverhaal V, nr. 479 (zitting 12 april 1797) 629. 
149 ‘Ontwerp’, 45, artikel 201. 
150 Dagverhaal V, nr. 479 (zitting 12 april 1797) 629. 
151 ‘Plan’, 27, artikel 156. 
152 Dagverhaal IV, nr. 366 (zitting 4 februari 1797) 774; ‘Ontwerp’, 40, artikel 173. 
153 In het Plan werd een interval voorgesteld van zes dagen, maar de vergadering koos uiteindelijk voor drie dagen, 
het alternatief van de Commissie Hahn: ‘Plan’, 35, artikel 211; ‘Ontwerp’, 50, artikel 231. 
154 ‘Plan’, 35, artikel 214. 
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verbeterd voorstel indienen.155 Vervolgens diende de Grote Kamer eerst te bepalen of zij eventuele 

verbeterde voorstellen tot onderwerp wilde maken van haar beraadslagingen; in laatste instantie 

stemden de Kamerleden over het oorspronkelijke voorstel.156 Pas wanneer een van de voorstellen 

was aangemerkt tot ‘voorwerp van nadere deliberatie’ volgde hierover een debat. Wanneer de 

uitkomst van dit debat was dat het voorstel in een besluit moest worden omgezet, moest de 

uitvoerbaarheidstoetsing door de uitvoerende macht plaatsvinden; pas als de Staatsraad haar fiat 

gegeven had, werd het voorstel doorgestuurd naar de Kamer der Oudsten.157 Nadat ook in deze 

kamer drie lezingen hadden plaatsgevonden, viel uiteindelijk het besluit of het wetsvoorstel al dan 

niet kracht van wet zou krijgen.158 

Op deze procedure was een uitzondering mogelijk wanneer de Grote Kamer bij volstrekte 

meerderheid oordeelde dat het nodig was een ‘onverwijld besluit’ te nemen. De Kamer der Oudsten 

moest zich dan direct uitspreken over de vraag of dit oordeel juist was; wanneer zij meende dat dit 

het geval was, moest zij uiterlijk de volgende dag over het voorstel debatteren. Onverwijlde besluiten 

waren in tegenstelling tot reguliere besluiten maximaal één jaar geldig.159 

De procedure van de twee maal drie lezingen en de uitweg van het onverwijlde besluit was 

gebaseerd op de Franse constitutie van 1795; het belangrijkste verschil was dat in Frankrijk de 

uitvoerende macht geen invloed had op het proces. 160 Tevens kon in Frankrijk na iedere lezing een 

debat plaatsvinden, waar het Bataafse Plan erin voorzag dat pas na de derde lezing voor het eerst zou 

worden gedebatteerd. 161  De constitutiecommissie had zo geprobeerd een beter gestroomlijnd 

alternatief te verzinnen voor het vaak chaotische besluitvormingsproces in de Nationale 

Vergadering, waarbij het dikwijls onduidelijk was over welk voorstel moest worden gedebatteerd en 

veel tijd verloren ging aan debatten over de procedure. De vergadering oordeelde dat de commissie 

hier in was geslaagd. De belangrijkste wijziging die zij in de procedure aanbracht betrof de verplichte 

uitvoerbaarheidstoetsing van de Staatsraad, ofwel het vermeende vetorecht van de uitvoerende 

macht. Dit werd omgezet in de mogelijkheid advies in te winnen bij de Staatsraad of bij het 

Hooggerechtshof; de vergadering volgde hiermee het alternatief van de Commissie Hahn. 162  

                                                 
155 Ibidem, 36, artikel 218. 
156 Ibidem, 36, artikelen 218 en 219. 
157 Ibidem, 36-37, artikelen 221-28. 
158 Ibidem, 40-41, artikelen 246-47 en 255. 
159 Ibidem, 38-41, artikelen 231-33, 243-45 en 256. In het Plan was voorzien dat de Staatsraad in het geval van een 
onverwijld besluit wel om een niet-bindend advies kon worden gevraagd: ‘Plan’, 38-39, artikel 237. 
160 Het principe van de drie lezingen was oorspronkelijk afkomstig uit de Britse parlementaire praktijk, en was 
eerder toegepast in de Assemblée Constituante en de Assemblée Législative, terwijl alleen ten tijde van de 
Convention twee lezingen voldoende waren geacht. Zie Denis-Farge, Procédure des délibérations, 80-89. 
161 ‘Constitution de 1795’, 111-13, artikelen 77-91. 
162 Dagverhaal IV, nr. 308 (zitting 29 december 1796) 316; nr. 371 (zitting 7 februari 1797) 814. 
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Afgezien hiervan werden de in het Plan voorgestelde artikelen over het besluitvormingsproces op 

enkele kleine aanpassingen na direct goedgekeurd. 

Met de zes verschillende lezingen besloot de vergadering tot een procedure die sterk gericht was 

op het voorkomen van ondoordachte besluiten; weliswaar verwierp zij de verplichte toetsing door 

de Staatsraad, maar niettemin werd in vergelijking met de bestaande praktijk in de Nationale 

Vergadering uiterste voorzichtigheid betracht. Meer in het algemeen kan tot slot van dit hoofdstuk 

worden geconcludeerd dat de eerste Nationale Vergadering zich bij het bepalen van de aard en 

functie van de wetgevende macht in het Ontwerp van Constitutie weliswaar hier en daar baseerde op 

de ervaringen die zij zelf had opgedaan als wetgever, maar dat zij zich toch vooral liet regeren door 

de angst voor een Terreur op Nederlandse bodem. 

Opvallend is dat de meerderheid van de vergadering daarbij niet alleen voorbij ging aan het 

minderheidsstandpunt dat de Bataafse wetgevers zich door de flegmatiekere Nederlandse volksaard 

niet op het pad zouden begeven dat eerder hun Franse collega’s hadden bewandeld, maar de macht 

van het wetgevend lichaam zelfs nog iets meer inperkte dan de Thermidoriens in reactie op de 

ervaring van de Terreur hadden gedaan. Naast de omslachtige besluitvormingsprocedure waren het 

de verdeling van de uitoefening van de volkssoevereiniteit over drie machten, de splitsing van het 

wetgevend lichaam in twee kamers, de niet-permanentie van de wetgevende macht, het aftreden van 

slechts een derde van de leden per verkiezing en de beperkte parlementaire onschendbaarheid die 

hiervoor zorgden. 

Vergeleken bij de wensen van sommige leden van de Nationale Vergadering was het wetgevend 

lichaam ‘slechts de schaduw van eenige wezenlijke magt’ gelaten.163 Het citaat is afkomstig van Jacob 

van Manen, die een hoofdrol speelde in het verzet tegen deze uitkomst, maar zich er uiteindelijk bij 

zou neerleggen. Hij behoorde tot de parlementsleden die vonden dat het Ontwerp van Constitutie tot 

stand was gekomen volgens een democratisch proces waarbij ieder lid van de vergadering zijn 

bezwaren kenbaar had kunnen maken. Na de afronding van dit proces behoorde de vergadering 

zich als één man achter het resultaat te scharen. Deze mening werd niet door iedereen gedeeld. De 

strijd waartoe dit verschil van inzicht aanleiding gaf, vormt het onderwerp van het volgende 

hoofdstuk.

                                                 
163 Dagverhaal III, nr. 254 (zitting 18 november 1796) 678. 


