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HOOFDSTUK VII 

Strijd 

 

 

 

Wars van alle eigenbelang, ontheven van eene laffe vrees, zullen wij in alles het voetspoor 

trachten te drukken, van waare Republicainen – geen driecouleurige écharpe of ander 

distinctief teken zal ons afschrikken, om den aristocraat welke met dat vereerenswaardig teken 

mogt pronken te ontmaskeren. 

– De weerlicht1 

 

 

wee weken na dato werden de lezers van het Dagverhaal geïnformeerd over een voorval 

dat zich op vrijdag 26 mei 1797 in de Nationale Vergadering had afgespeeld. Omdat de 

afrondende debatten over het Ontwerp van Constitutie veel ruimte in beslag namen, 

hadden de redacteuren van het Dagverhaal in hun verslaglegging een flinke achterstand opgelopen. 

Tijdens de bewuste zitting, kort voor de verwachte afronding van het grondwetsontwerp, besprak de 

vergadering een aantal uit Amsterdam toegezonden rekesten met het verzoek het volk eerst in de 

gelegenheid te stellen het Ontwerp nader te bestuderen, voordat ze de beraadslagingen geheel zou 

afsluiten.2 

De dienstdoende voorzitter Rutger Jan Schimmelpenninck stelde voor de rekesten direct te 

seponeren, omdat het de bedoeling was dat het Ontwerp pas na afronding ter bestudering en 

beoordeling aan de bevolking werd voorgelegd. Voordat de vergadering inderdaad tot een sepot 

overging, greep Pieter Vreede deze gelegenheid aan om zijn visie op het Ontwerp te geven. De natie 

had volgens Vreede meer aan een goed grondwetsontwerp dan aan een grondwetsontwerp dat in 

alle haast gemaakt was. Vreede probeerde zijn standpunt kracht bij te zetten met de bewering dat 

zelfs de voorzitter zojuist had toegegeven dat het Ontwerp ernstige fouten bevatte. 

Schimmelpenninck, die dit helemaal niet gezegd had, liet zich geen woorden in de mond leggen en 

onderbrak hierop Vreedes betoog. Het Dagverhaal gaf Schimmelpennincks onderbreking uiterst 

summier weer: 

 

                                                 
1 De weerlicht I, prospectus (1797) 5. 
2 Dagverhaal VI, nr. 561 (zitting 26 mei 1797) 113. 

T 
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Hier valt de President de Spreeker in, en verklaart zijn gezegde nader.3 

 

Na deze regel te hebben ingevoegd pakte het Dagverhaal direct de draad van Vreedes betoog weer 

op, maar door de manier waarop de regel was geformuleerd leek het nu alsof het 

Schimmelpenninck was die aan het woord was. Juist op dit moment achtte Vreede de tijd rijp om 

zich krachtig van het integrale Ontwerp van Constitutie te distantiëren – een stap waarin nog geen van 

zijn collega’s hem was voorgegaan: 

 

‘Ik verklaar, en ik kan, en ik zal, wanneer daartoe gelegenheid is, aantoonen dat het Ontwerp 

zodanige gebreken in zijne grondstellingen heeft, dat door het aannemen van hetzelve […] ons 

aller verderf noodwendig volgen moet.’4 

 

Van de kant van de redacteuren van het Dagverhaal was hier vermoedelijk eerder sprake van 

typografisch gestuntel dan van kwade opzet, maar de mogelijke gevolgen van het incident waren 

daarmee niet minder groot. Voor menig lezer van het Dagverhaal moet de indruk zijn ontstaan dat 

de eminente Moderaat Schimmelpenninck zich met een veroordeling van het Ontwerp tot de 

Republikeinse partij van Vreede had bekeerd. De Republikeinen konden zich nauwelijks een beter 

startsein wensen van de grootscheepse campagne tegen het Ontwerp waartoe zij hadden besloten.5 

Dat dit de kans dat het Ontwerp in de aanstaande volksraadpleging zou worden aangenomen 

ernstig kon schaden realiseerde Schimmelpenninck zich zelf ook. Twee dagen na de verschijning 

van het gewraakte Dagverhaal stuurde hij een brief naar de uitgever met het verzoek deze zo spoedig 

mogelijk te plaatsen. In het Dagverhaal van 18 juni werd hieraan gehoor gegeven. Het weglaten van 

Vreedes naam voor de hervatting van diens betoog was Schimmelpenninck gebleken ‘bij veelen 

aanleiding tot een grove misvatting te geven’. Hij stelde er belang in de indruk weg te nemen dat de 

‘volslagen afkeuring van het gearresteerde Ontwerp van Constitutie’ van hem afkomstig was, en 

hoopte zo de verdere voortgang van deze misvatting te stuiten.6 

                                                 
3 Dagverhaal VI, nr. 561 (zitting 26 mei 1797) 113-14. 
4 Dagverhaal VI, nr. 561 (zitting 26 mei 1797) 114. 
5 Dagverhaal VI, nr. 561 (zitting 26 mei 1797) 115. 
6 Dagverhaal VI, nr. 570, 192. 
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Het referendum over het Ontwerp van Constitutie 

 

Twee afleveringen van het Dagverhaal eerder, in de verslaglegging van de zitting van 30 mei, hadden 

de Bataven kunnen lezen hoe Gerard van Marle, die Schimmelpenninck als voorzitter was 

opgevolgd, had verklaard dat het Ontwerp van Constitutie was voltooid. Het gejuich van de tribunes 

dat bij andere gelegenheden had geklonken bleef uit. ‘Enige leden geven hier over door handgeklap 

hunne goedkeuring te kennen’, schreven de redacteuren van het Dagverhaal.7 Hoewel de leden die 

vóór aanneming van het Ontwerp waren in de vergadering op een ruime meerderheid konden 

rekenen, ontstond zo voor de lezers van het Dagverhaal de indruk dat het ging om een enkeling. Net 

als bij het incident rond de afkeuring van Vreede is het de vraag of de redacteuren hier met opzet 

deze indruk probeerden te wekken, maar dergelijke voorvallen moeten ons er wel van bewust 

maken dat ook de manier waarop de debatten in het Dagverhaal werden gepresenteerd een rol heeft 

gespeeld in de beeldvorming die rondom het parlementaire bedrijf ontstond. Ook op eigen kracht 

slaagde de veel kleinere groep tegenstanders er overigens wel in de lezers van het Dagverhaal ervan te 

doordringen dat de stemming in de Nationale Vergadering allerminst feestelijk was in deze fase van 

de strijd. Coert van Beyma, die gedurende het voorjaar van 1797 eensgezind optrok met de 

Republikeinen, had het Ontwerp even voor de officiële afronding nog afgedaan als een ‘monster’.8 

Uitgerekend Pieter Vreede stond aan het hoofd van een commissie die rapporteerde over het 

moment waarop het Ontwerp van Constitutie aan het volk zou worden aangeboden, en wat er moest 

gebeuren indien het Ontwerp werd verworpen. 9 In deze hoedanigheid kreeg Vreede het bij de 

bespreking van dit rapport, een dag na de afronding van het Ontwerp, aan de stok met onder meer 

Jacob van Manen. Deze vond dat het referendum niet later dan half juli moest plaatsvinden, zodat 

op 1 september, wanneer de in het Reglement vastgelegde maximale zittingstermijn voor de eerste 

Nationale Vergadering was verstreken, ofwel een tweede constituerende Nationale Vergadering 

ofwel een constitutioneel Wetgevend Lichaam kon aantreden. Vreede interpreteerde het 145ste 

artikel van van het Reglement evenwel zo dat het volk minimaal drie maanden de tijd moest hebben 

om van het Ontwerp kennis te nemen; half juli vond hij daarom onbespreekbaar.10 

                                                 
7 Dagverhaal VI, nr. 568 (zitting 30 mei 1797) 171. 
8 Dagverhaal VI, nr. 568 (zitting 30 mei 1797) 170. 
9 Dagverhaal VI, nr. 555 (zitting 25 mei 1797) 69-70. 
10  In het Reglement stond: ‘In gevalle de constitutie binnen drie maanden, na dat dezelve aan het volk is 
voorgedragen, door het zelve niet is aangenoomen, zal de Nationale Vergadering het volk […] doen oproepen ten 
einde […] eene tweede Nationale Vergadering […] te verkiezen.’ Vreedes interpretatie dat dit betekende dat het volk 
minimaal drie maanden moest hebben om het Ontwerp te interpreteren was kwestieus: ‘Reglement’, bijlage B, 34, 
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Mede op zijn herhaalde aandringen besloot de vergadering dat het referendum over het Ontwerp 

zou plaatsvinden op 8 augustus. Daar het Wetgevend Lichaam daarmee ook in het geval van 

goedkeuring van het grondwetsontwerp de startdatum van 1 september nooit kon halen werd een 

tweede Nationale Vergadering in alle gevallen noodzakelijk; de verkiezingen voor dit lichaam 

werden gesteld op 1 augustus.11 De Republikeinen kregen hiermee hun zin: zij konden zich gaan 

opmaken voor de door hen gewenste lange tegencampagne. Zij verwachtten bovendien dat de 

verhoudingen in de tweede vergadering voor hen gunstiger zou uitpakken, en konden nu hoop 

putten uit de gedachte dat de uitslag van de verkiezingen, die nu immers al bekend zou zijn wanneer 

het referendum zou plaatsvinden, twijfelaars het laatste zetje kon geven tot een stem tegen het 

Ontwerp. 

Het lot van het Ontwerp was nauw verbonden met het aanzien van de Nationale Vergadering die 

het had ontworpen. Het zal de Republikeinen daarom niet slecht zijn uitgekomen dat de 

vergadering zichzelf eerder in de maand mei ernstig in verlegenheid had gebracht in een debat dat 

ging over de wijze waarop het Ontwerp aan het volk zou worden aangeboden.12 De oorsprong van dit 

debat lag op 28 februari, toen de eerdergenoemde commissie onder leiding van Vreede een rapport 

uitbracht over deze kwestie.13 De commissie bleek te zeer verdeeld om tot een eensluidend advies te 

komen en gaf haar opdracht aan de vergadering terug door de meest heikele punten in vraagvorm 

aan haar voor te leggen. De commissie wilde dat er eerst een besluit kwam over de vraag of de 

burgers in ieder gewest afzonderlijk met het Ontwerp dienden in te stemmen, of dat de meerderheid 

van alle Bataafse burgers bij elkaar genomen de doorslag zou geven.14 Zoals wel vaker spitste het 

debat over dit rapport zich al snel toe op de juiste interpretatie van het Reglement. Het 108ste artikel 

bepaalde dat de vergadering het grondwetsontwerp ter beoordeling moest verzenden naar de 

verschillende provincies, ‘om in ieder van dezelven afzonderlijk door het Volk te worden 

onderzocht’.15 

Op 10 maart barstte een hevige discussie los over de betekenis van het woord ‘afzonderlijk’. De 

federalistisch ingestelde leden van de vergadering betoogden dat hiermee bedoeld was dat het 

                                                                                                                                                         
artikel 145; Dagverhaal VI, nr. 568 (zitting 31 mei 1797) 174-76; nr. 569 (zittingen 31 mei en 1 juni 1797) 178-80 
en 183-84; nr. 570 (zitting 1 juni 1797) 188. 
11 Dagverhaal VI, nr. 569 (zittingen 31 mei en 1 juni 1797) 181; nr. 570 (zitting 1 juni 1797) 191. 
12 De bespreking van dit debat is deels gebaseerd op Joris Oddens en Jouke Turpijn, ‘Waarheid en gezond verstand 
in het Nederlandse parlement rondom 1798 en 1848’, Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 12 (2010) 
Waarheidsvinding en waarheidsbeleving, 23-35, aldaar 25-27. 
13 Deze commissie, die naast Vreede bestond uit Jacob de Mist, Daniël De Leeuw, Meinard Siderius en Abraham 
Pompe van Meerdervoort, was ingesteld op 17 februari: Dagverhaal IV, nr. 391, 979. 
14 Een tweede vraag die de commissie aan de vergadering voorlegde was of bij het berekenen van de meerderheid 
moest worden uitgegaan van individuele burgers of van de meerderheidsstandpunten in de grondvergaderingen: 
Dagverhaal V, nr. 407 (zitting 28 februari 1797) 44. 
15 ‘Reglement’, bijlage B, 31. 
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Ontwerp in iedere provincie afzonderlijk door een meerderheid behoorde te worden goedgekeurd; 

hun uitleg was de meest waarachtige, die daarom ook steun vond bij leden die hechtten aan een 

reglementaire gang van zaken. Het tegenkamp bestond uit unitarissen die zich verzetten tegen de 

federalistische interpretatie en hun geluk beproefden met de creatieve uitleg dat het woord 

‘afzonderlijk’ slechts betekende dat ieder gewest zijn eigen verkiezingen moest organiseren, waarna 

alle stemmen bij elkaar zouden worden opgeteld en een landelijke meerderheid doorslaggevend 

was.16 

Een dag later haalden de aanhangers van dit standpunt bakzeil toen de vergadering besloot dat 

de grondwet in ieder gewest ‘afzonderlijk’ door de bevolking moest worden goedgekeurd. Dit 

besluit, dat ratificatie van de grondwet sterk bemoeilijkte, deed in het hele land veel stof opwaaien. 

In alle hoeken van de Bataafse Republiek vormde het besluit van 11 maart in de weken die volgden 

het gesprek van de dag, en de vergadering ontving vele honderden rekesten voor en tegen het 

besluit, die door vele duizenden burgers waren ondertekend.17 

Ook de gewesten mengden zich in de kwestie. Op 12 april vroeg en kreeg een deputatie van het 

Provinciaal Bestuur van Holland toestemming de Nationale Vergadering persoonlijk toe te spreken, 

iets wat eerder nog niet was voorgekomen. In een gloedvol betoog betuigden de Hollanders hun 

ontzetting over het genomen besluit. Zij verklaarden dat wanneer het gewest het woord 

‘afzonderlijk’ in de onderhandelingen over de totstandkoming van het Reglement net zo had 

begrepen als de Nationale Vergadering het nu had uitgelegd, het nooit zijn goedkeuring aan dit 

document zou hebben gegeven.18 

Deze verklaring lokte de reactie uit van de andere provinciale vergaderingen. Vooral het 

Provinciaal Bestuur van Overijssel toonde zich in een missive zeer verontwaardigd over de uitleg van 

Holland. De Overijsselaars verklaarden plechtig juist te zijn toegetreden tot de Nationale 

Vergadering op voorwaarde dat het grondwetsontwerp aan ieder gewest afzonderlijk ter goed- of 

afkeuring zou worden voorgelegd. Het draaide erop uit dat Overijssel dreigde het grondwetsontwerp 

niet aan zijn inwoners voor te leggen wanneer niet aan het besluit van 11 maart werd vastgehouden, 

terwijl Holland hetzelfde dreigde te doen als dit wel gebeurde.19 

Om deze impasse te doorbreken, werd het besluit van 11 maart na langdurige debatten 

teruggedraaid met een beroep op het argument dat de vergadering het woord ‘afzonderlijk’ in 
                                                 
16 Dagverhaal V, nr. 425 (zitting 10 maart 1797) 185-91; nr. 426 (zitting 10 en 11 maart) 193-98; nr. 427 (zitting 11 
maart) 201-8; nr. 428 (zitting 11 maart) 209-12. 
17 Zie bijvoorbeeld Dagverhaal V, nr. 470 (zitting 5 april 1797) 552; nr. 483 (zitting 19 april 1797) 656; nr. 499 
(zitting 25 april 1797) 778. Zie ook de toespraken van Coert van Beyma en Albert de Sitter: nr. 544 (zitting 22 mei 
1797) 1138-39 en nr. 545 (zitting 22 mei 1797) 1145. Een overzicht van de rekesten is te vinden in NA, Archief 
Wetgevende Colleges, inv. nr. 300, op 11 maart 1797 bij de Nationale Vergadering ingekomen rekesten. 
18 Dagverhaal V, nr. 479 (zitting 12 april 1797) 622-24; nr. 480 (zitting 12 april 1797) 625-26. 
19 Dagverhaal V, nr. 486 (zitting 20 april 1797) 674; nr. 530 (zitting 10 mei 1797) 1030-31. 
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het Reglement nooit zelf had mogen interpreteren. 20  Zij had dit moeten overlaten aan de 

gewesten, die immers de opstellers van het document waren geweest. Het besluit van 11 maart, 

oordeelde de vergadering nu, was daarom nooit geldig geweest. Op voorstel van 

Schimmelpenninck besloot zij voorts dat de wijze waarop de stemmen geteld zouden worden pas 

weer onderwerp van discussie zou worden nádat de uitslag van de stemming bekend was 

gemaakt.21  

Dit besluit bood een uitweg aan parlementsleden die het op 11 maart niet over hun hart 

hadden kunnen verkrijgen een oneigenlijke uitleg te geven aan het Reglement, maar die wel 

wilden dat het Ontwerp van Constitutie werd aangenomen, een scenario dat veel kansrijker was in 

het geval van een landelijke telling. Schimmelpennincks politieke kunst- en vliegwerk bracht de 

mogelijkheid van een landelijke telling via een omweg weer op tafel, zonder dat de vergadering er 

vooralsnog van kon worden beschuldigd met het Reglement te hebben gebroken. Intussen had de 

hele discussie de geloofwaardigheid van de vergadering geen goed gedaan. Het besluit om geen 

besluit te nemen kon moeilijk anders worden opgevat dan een brevet van onvermogen. 

Bovendien leken de nationale volksvertegenwoordigers hiermee door de knieën te gaan voor de 

dreigementen van de gewestelijke overheden; nog niet eerder was zo sterk de indruk ontstaan dat 

zij onder de provisionele staatkundige verhoudingen uiteindelijk niet bij machte waren de 

gewesten op te leggen de door hen genomen besluiten uit te voeren.  

In tijden van revolutie is het publiek bijzonder kort van geheugen, en ook de politieke pers 

op de hand van de Republikeinen realiseerde zich dat er meer nodig was om de verwerping van 

het Ontwerp zeker te stellen. Nadat het grondwetsontwerp was afgerond en gedurende de maand 

juni door de gehele republiek was verspreid, kwam de mediacampagne rond het Ontwerp in juli 

pas echt goed op gang. Helaas vaak anoniem gebleven campagnestrategen meenden dat het 

Ontwerp op een toegankelijke manier in een kwaad daglicht kon worden gesteld door zijn 

voorstanders zwart te maken. 

Zij hadden zeker een punt. Hoezeer het Bataafse tijdvak ook werd gekenmerkt door een breed 

gedeelde interesse in de inhoud van de politiek, bestond er voor schimpscheuten en 

verdachtmakingen aan het adres van de leden van de vergadering waarschijnlijk nog altijd een 

groter publiek dan voor een genuanceerde inhoudelijke weerlegging van een bijna duizend 

artikelen omvattend grondwetsontwerp. Bijkomend voordeel was dat het de kans dat de 

geplaagde leden in een tweede Nationale Vergadering zouden terugkeren verkleinde, zodat met 

een beetje geluk twee vliegen in een klap konden worden geslagen. 

                                                 
20 Zie Oddens en Turpijn, ‘Waarheid en gezond verstand’, 26-27. 
21 Dagverhaal V, nr. 546 (zitting 22 mei 1797) 1157-58. 
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Politieke bladen als De politieke blixem, De weerlicht en De revolutionaire vraag-al hadden dit goed 

begrepen. De kampioen in deze klasse was echter zonder meer het al eerder ter sprake gebrachte 

pamflet Monument voor het aankomend geslacht […] Of karakter schets der volks vertegenwoordigers dat 

omstreeks deze tijd verscheen en in korte karakteriseringen genadeloos afrekende met alle 

parlementsleden die verondersteld werden het Ontwerp erdoor te willen slepen. Van het 

succesvolle pamflet verscheen een tweede editie en politieke periodieken namen er fragmenten 

uit over.22 De karakterschets was ongetwijfeld geproduceerd door een auteur die dicht bij het 

vuur zat en vond uiteraard ook zijn weg naar de leden van de vergadering, die het evenmin was 

ontgaan dat hier sprake was van een publicitaire meesterzet. Jacob Hahn, die het griefde dat hem 

een ‘infaam caracter’ werd toegedicht, schreef aan Johan Valckenaer uit goede bron vernomen te 

hebben dat er ‘gantsche paketten met caracterschetsen’ waren uitgedeeld.23 

In dezelfde brief, geschreven drie dagen voor het referendum, liet Hahn blijken als 

voorstander van het Ontwerp grote bedenkingen te hebben bij het gepasseerde in de maand juli: 

sommigen waren er volgens hem dag en nacht op uit geweest om het grondwetsontwerp te doen 

verwerpen.24 ‘Vreede, Vonck et autres font tout ce qu’ils peuvent pour la faire rejetter’, schreef 

een dag later ook Frédéric van Leyden, de in het Frans corresponderende secretaris van de 

Commissie voor Buitenlandse Zaken en eveneens een van Valckenaers correspondenten.25 Deze 

lezing van de tegencampagne wordt bevestigd door de Republikeinen zelf, die later met enige 

trots terugkeken op hun aandeel in dit hoofdstuk van de Bataafse geschiedenis. ‘De 

Republikeinse partij bestreed het monster hevig’, schreef Vreede; ‘Al mijne vermogens heb ik 

insgelijks in het werk gesteld, om het eerste Ontwerp van Constitutie te doen mislukken’, schreef 

zijn collega Bernard Bosch.26 

Door hun naamsbekendheid en vertrouwdheid met de materie lag het voor de hand dat de 

Republikeinse leden van de Nationale Vergadering in de tegencampagne het voortouw namen. 

Hiertoe stonden verschillende wegen voor hen open. Bosch bijvoorbeeld redigeerde het kritische 

weekblad De Telegraaph en was in de Haagse Sociëteit voor Eenheid en Orde actief ‘om het 

aangeboden Ontwerp van Constitutie het volk te doen kennen, en tot afkeuring van hetzelve te 

                                                 
22 Zie bijvoorbeeld De weerlicht I, nr. 15 (1797) 109-12; De procureur van het volk, nr. 4 (1797) 27-31. 
23 De Gou ed., Staatsregeling, I, Hahn aan Valckenaer, 5 augustus 1797, 503-4. 
24 De Gou ed., Staatsregeling, I, Hahn aan Valckenaer, 5 augustus 1797, 503-4. 
25 ‘Vreede, Vonk en anderen doen alles wat ze kunnen om ervoor te zorgen dat het wordt verworpen’: De Gou ed., 
Staatsregeling, I, brief Van Leyden aan Valckenaer, 6 augustus 1797, 504.  
26 Vreede, Verandwoording, 7; Bosch, ‘Leevens-schets’, 315. Zie ook Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Noël 
aan Talleyrand, 22 juli 1797, 121-23, aldaar 121. 
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bewegen’.27 De belangrijkste wapenfeiten van Bosch waren echter de ‘drie gedrukte stukjens’ die 

hij samen met elf collega’s uit de vergadering het licht deed zien. Het meest spraakmakende van 

deze drie pamfletten was de in hoofdstuk 5 inhoudelijk reeds besproken Beoordeeling van het 

Ontwerp van Constitutie. Pieter Vreede, de vermoedelijke auteur van het pamflet, wilde hiermee 

voldoen aan zijn in mei gedane belofte om de gebreken van het Ontwerp aan te tonen.  

De Beoordeeling is beroemd geworden als het Manifest der Twaalf Apostelen, een bijnaam die 

enkele maanden later in de vergadering werd geïntroduceerd door Jan van Hooff. 28  De 

vergelijking met de verkondigers van de Bijbelse boodschap was spottend bedoeld, maar liet ook 

zien dat zelfs tegenstanders ontzag hadden voor het enorme succes dat met het pamflet was 

behaald. Dit gegeven was door Vreede direct uitgebuit toen hij Van Hooff in een repliek 

weliswaar beschuldigde van ‘eene zouteloze ironie, die alleen gegrond is in eene toevallige 

gelijkheid der getallen’, maar daar aan had toegevoegd dat het ‘nimmer tot oneer kan 

verstrekken om voor verkondigers der waarheid verklaard te worden’.29 Daags na de verschijning 

werd het succes van deze campagnezet al voorzien door het Moderate weekblad Heraclyt en 

Democryt, dat een uitvoerige weerlegging van het pamflet begon met de opmerking er niet aan te 

twijfelen ‘of de onderteekenaars van het zelve zullen wel gezorgd hebben, dat het zelve in ijders 

handen gekomen zij’.30 

Waar het in de Beoordeeling draaide om de inhoud van het Ontwerp, werd de aanleiding voor 

een ander pamflet van dezelfde twaalf parlementsleden gevormd door een nota die de Franse 

gezant François Noël op 20 juli persoonlijk aan de Nationale Vergadering had aangeboden. De 

gezant had het in deze nota gewaagd de Bataafse burgers namens het Franse Directoire op te 

roepen het Ontwerp van Constitutie aan te nemen, iets wat hij beter niet had kunnen doen.31 

Wanneer een vreemde mogendheid ook maar de schijn wekte invloed te willen uitoefenen op 

‘de vrije stem der Bataaven’ wekte dat direct de toorn van grote delen van de Nederlandse 

bevolking. Ondanks zijn bijzondere positie vormde Frankrijk hierop zeker geen uitzondering.32 

                                                 
27 Bosch, ‘Leevens-schets’, 316; Van het door Bosch met Willem van Irhoven van Dam geredigeerde weekblad De 
Telegraaph (1797) zijn slechts enkele afleveringen overgeleverd. 
28 Van Hooff spreekt tijdens de zitting van 21 december 1797 over ‘het bekende manifest, door de zogenaamde 12 
apostelen ondertekend’: Dagverhaal VIII, nr. 793 (zitting 21 december 1797) 218. 
29 Dagverhaal VIII, nr. 794 (zitting 22 december 1797) 226. De bijnaam kwam in augustus al voor in De politieke 
blixem: nr. 11 (1797) 117. 
30 [Dibbetz ed.], Heraclyt en Democryt I, nr. 34 (1797) 555. 
31 Dagverhaal VI, nr. 613 (zitting 20 juli 1797) 530-32. Zie over deze nota ook Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, 
brief Noël aan Delacroix, 21 februari 1797, 93; brief Delacroix aan Nöel, 7 maart 1797, 96-97; brief Noël aan 
Delacroix, 13 maart 1797, 97-98; brief Delacroix aan Noël, 27 maart 1797, 102; Noël aan Delacroix, 22 juli 1797, 
123; François Noël, ‘Exposition de la conduite du citoyen Noël pendant le cours de sa mission à La Haye’, 148-58, 
aldaar 151-52.  
32 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief onbekend bevriend lid van de Nationale Vergadering aan Fennekol, 27 juli 
1797, 501. 
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In dit specifieke geval kwam er nog het gerucht bij dat de in het Dagverhaal opgenomen 

Nederlandse vertaling van de nota niet was vervaardigd door de vaste vertaler van de vergadering 

(de voormalige plaatsvervanger Gerrit Vatebender) maar dat deze bewust was uitbesteed aan 

Jacob Hahn, omdat deze beter in staat zou zijn geweest er de ‘invloed makende kracht’ aan te 

geven.33 

Tijdens een toch al hete zittingsdag een week later waren de gemoederen verder verhit geraakt 

bij de bespreking van het door de Commissie voor Buitenlandse Zaken opgestelde concept-

antwoord aan de gezant, dat mogelijk eveneens was geformuleerd door commissielid Hahn. 34 

Vreede had deze gelegenheid te baat genomen om via het antwoord kritiek te leveren op de nota 

zelf: hij wilde een antwoord waarin sterker doorklonk hoezeer de Bataafse natie hechtte aan haar 

nationale onafhankelijkheid en dat zij zich het volle recht voorbehield een slecht 

grondwetsontwerp te verwerpen, wat het oordeel van de Franse regering hierover ook was. De 

meeste leden waren echter van mening geweest dat het niet de taak van een wetgevende 

vergadering was om commentaar te leveren op de gezant van een vreemde mogendheid en 

hadden het louter uit diplomatieke frasen opgebouwde concept-antwoord van de commissie 

goedgekeurd.35 

De Twaalf Apostelen reageerden met een Beoordeeling van de nota, door den Franschen minister 

Noel. Zij vielen hierin de Franse regering of diens gezant niet direct aan maar grepen terug op de 

klassieke topos van de vorst die was misleid door zijn adviseurs.36 De ‘vorst’ was in dit geval het 

Franse Directoire, dat slecht geïnformeerd moest zijn geweest over de inhoud van het Ontwerp; 

wanneer het op de hoogte was geweest van de onherstelbare gebreken in het grondwetsontwerp 

zouden zij Noël immers nooit kunnen hebben opdragen bij het Bataafse volk op ratificatie aan te 

dringen. De Bataven konden, was de kern van de boodschap, het Ontwerp met een gerust hart 

afkeuren, zonder zich door het Franse advies te laten leiden.37 Het Franse bewind zou ze hier 

later, wanneer het eenmaal beter geïnformeerd was, alleen maar dankbaar voor zijn. 

                                                 
33 De nota werd in het Nederlands in de vergadering voorgelezen tijdens de zitting van 21 juli: Dagverhaal VI, nr. 
618, 672. Zie voor het gerucht: De politieke blixem, nr. 8 (1797) 63. Vergelijk ook Colenbrander ed., Gedenkstukken, 
II, Noël aan Delacroix, 22 juli 1797, 123. 
34 Zie voor het conceptantwoord: Dagverhaal VI, nr. 622 (zitting 25 juli 1797) 605. Een verwijzing naar die hitte die 
dag is te vinden in: De Gou ed., Staatsregeling, I, lid Nationale Vergadering aan Fennekol, 27 juli 1797, 501. Het 
auteurschap van Hahn vermoed ik omdat hij het was die reageerde op Vreedes kritiek op de inhoud van de tekst: 
Dagverhaal VI, nr. 625 (zitting 27 juli 1797) 630-31. 
35 Dagverhaal VI, nr. 625 (zitting 27 juli 1797) 627-32; nr. 626 (zitting 27 juli 1797) 633. 
36  Deze topos was in het Nederlandse revolutietijdvak eerder opgedoken in de vroege jaren tachtig, toen de 
vermeende misstappen van stadhouder Willem V aanvankelijk waren toegeschreven aan de slechte invloed van zijn 
belangrijkste adviseur, de hertog van Brunswijk. Zie Klein, Patriots republikanisme, 9-23 en 113-14. In 1798 zou hij 
door de tegenstanders van de Republikeinen van toepassing worden verklaard op Brahain Ducange, de 
persoonlijke secretaris van de nieuwe Franse gezant Charles Delacroix. Zie pagina 396. 
37 Vreede e.a., Beoordeeling van de nota. 
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Tussen de eerste en de tweede Beoordeeling in verscheen nog een Wederlegging, waarin de 

Twaalf Apostelen ingingen op wat ze beschouwden als de voornaamste drogredenen van hun 

tegenstanders. Het uitgangspunt van hun argumentatie was dit keer dat niemand in de Bataafse 

Republiek werkelijk overtuigd was van de intrinsieke waarde van het Ontwerp van Constitutie, en 

dat zelfs de voorstanders niet veel verder kwamen dan het argument dat het land zwaar te lijden 

had onder de revolutie en dat een regering die wortelde in een imperfecte grondwet nog altijd 

krachtdadiger zou kunnen optreden zijn dan het huidige intermediaire bewind.38 

Ze legden daarmee de vinger op een zere plek in de campagne die werd gevoerd door het 

kamp van de voorstanders. Deze campagne werd voor een aanzienlijk deel gedragen door 

Bataven die zich eerder gepassioneerd hadden verzet tegen verschillende punten die in het 

uiteindelijke Ontwerp waren terechtgekomen, maar wier eindoordeel luidde dat het land beter af 

was wanneer het toch werd aangenomen. In de Nationale Vergadering gold dit onder meer voor 

gezichtsbepalende onafhankelijke parlementsleden als Van Manen, Van Hooff en Hahn, die 

weinig van hun geloofwaardigheid zouden overhouden wanneer zij nu opeens zouden 

voorwenden dat al hun eerdere bezwaren geheel waren weggenomen. 

Zodoende verklaarde Van Hooff in de vergadering zich meer dan wie dan ook bewust te zijn 

van de ‘gebreeken en vlekken’ in het Ontwerp, die hij er ‘met alle kragt’ had geprobeerd uit te 

krijgen; de ‘vlekken’ waren volgens hem echter geen ‘kankers’; zij konden er na vijf jaar worden 

uitgehaald, terwijl de voortduring van de onzekere staat van het land voor de Bataven een zekere 

ondergang zou betekenen. 39  Hahn illustreerde zijn standpunt met de metafoor van een 

krakkemikkig schip van staat, dat ‘met kunst en vliegwerk, met onvermoeid pompen, met 

gestadig proppen der lekgaten’ tot vlak voor de wal was gebracht en nu alsnog zou stranden als 

het Ontwerp werd verworpen.40 Vreede had de zwakte van een dergelijke argumentatie direct 

uitgebuit door te riposteren dat Hahn juist met kunst en vliegwerk probeerde het Ontwerp 

aangenomen te krijgen, om zo het ‘schip van staat in een eeuwig ongeluk te doen wegzinken’.41 

Aan de vooravond van het referendum liet Hahn aan Valckenaer weten ‘noch tijd, noch lust’ 

te hebben gehad ‘buiten de vergadering een pen op het papier te zetten’. 42  Twee collega-

parlementsleden hadden zich hiertoe wel geroepen gevoeld. Johan Huber had in een begin juli 

verschenen pamflet ‘zyne Friesche landgenoten’ in het bijzonder opgeroepen voor het Ontwerp te 

stemmen. Huber gaf toe dat het Ontwerp hem minder geschikt voorkwam dan het eerder door de 

                                                 
38 Vreede e.a., Wederlegging. 
39 Dagverhaal VI, nr. 561 (zitting 26 mei 1797) 114. 
40 Dagverhaal VI, nr. 625 (zitting 27 juli 1797) 630-31. 
41 Dagverhaal VI, nr. 625 (zitting 27 juli 1797) 632.  
42 De Gou ed., Staatsregeling, I, Hahn aan Valckenaer, 5 augustus 1797, 503-4. 
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constitutiecommissie ontworpen Plan van Constitutie, hoofdzakelijk omdat het eenheidsbeginsel 

er naar zijn idee te ver in was doorgevoerd, met departementale besturen die grotendeels 

ondergeschikt waren gemaakt aan de nationale wetgevende macht en een samenvoeging van de 

nationale schulden. 

Wat hij uiteindelijk toch zwaarder vond wegen was de revolutionaire staat van 

regeringloosheid, onzekerheid en verwarring waarin het land verkeerde, en waaraan met het oog 

op de financiële situatie en de internationale handelspositie zo spoedig mogelijk een einde moest 

komen. Huber zag ook wel in dat dit negatief geïnspireerde redenen waren, en om dit te 

compenseren voegde hij er nog zo’n reden aan toe: het was maar zeer de vraag of in een tweede 

Nationale Vergadering mannen zouden worden verkozen die voor een beter grondwetsontwerp 

zouden zorgen.43  

Nicolaas van Staphorst, de Amsterdamse koopman-bankier die drie jaar eerder nauw 

betrokken was geweest bij de voorbereidingen voor een Franse inval in de Republiek, richtte een 

maand later het woord tot zijn landgenoten. Zijn pamflet was een refutatie van de eerste 

Beoordeeling en de Wederlegging van de Twaalf Apostelen, die het Ontwerp volgens hem ten 

onrechte hadden voorgesteld als een ‘gebrekkig stuk’ van een ‘slecht en tiranniek gouvernement’. 

Van Staphorst stelde hier tegenover dat het Ontwerp de goedkeuring wegdroeg van de 

meerderheid van de 126 door vrije verkiezingen aangestelde volksvertegenwoordigers, een 

meerderheid van bekwame en kundige burgers die zich vrijwel zonder uitzondering al voor de 

Bataafse omwenteling hadden onderscheiden als voorvechters van de vrijheid. Het Ontwerp 

werd, aldus Van Staphorst, door velen die er verstand van hadden béter gevonden dan de 

huidige Amerikaanse en de Franse grondwetten, en als het al gebreken kende dan konden die 

worden hersteld. Het alternatief van Vreede en de zijnen was volgens Van Staphorst grotendeels 

ontleend aan de Franse grondwet van 1793; ook hij bediende zich van de vaak herhaalde 

misvatting dat onder deze grondwet ‘het schrikbewind constitutioneel is geoeffend’.44 

Van Staphorst en Huber waren beiden lid van de Haagse Gemenebestgezinde burgersociëteit 

der Moderaten. Binnen de Moderate partij vertegenwoordigden zij respectievelijk de gematigd 

eenheidsgezinde en de federalistische visie op de staatkundige toekomst van de Bataafse 

Republiek. In de geschiedschrijving is nogal eens de indruk gewekt dat de aanhangers van het 

federalisme voorafgaande aan de volksraadpleging gemene zaak maakten met de Republikeinen 

omdat zij de mate waarin de grondwet was gebaseerd op het eenheidsbeginsel niet konden 

                                                 
43  Brief van J.L. Huber, lid van de Nationale Vergadering representeerende het Volk van Nederland, aan zyne Friesche 
landgenooten over de aanneming of afkeuring van het aan ’t Volk van Nederland aangeboden Ontwerp van Constitutie (z.p. 
1797; Knuttel 22863). 
44 N. van Staphorst aan zyne landgenooten (z.p. 1797; Knuttel 22872). 
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verkroppen. 45 Dit mag lokaal hier en daar het geval zijn geweest – een anoniem Overijssels 

burger, Gerhard Dumbar wellicht, riep zijn provinciegenoten in een strooibiljet op tot 

verwerping omdat het Ontwerp niet federalistisch genoeg was, terwijl in Brabant het voltallige 

Provinciaal Bestuur de officiële oproep tot de stemming zelfs vergezeld deed gaan van een 

versluierd negatief stemadvies46 – maar het was niet de boodschap van de federalisten in het 

landelijke netwerk van Moderate sociëteiten. Hun verlangen om tot een geregelde staatsvorm te 

komen – en hun vrees dat een tweede grondwetsontwerp nog ongunstiger zou uitpakken – deed 

hen besluiten tot een pragmatische keuze vóór het Ontwerp, waarin in elk geval nog iets van de 

provinciale soevereiniteit was gehandhaafd.47 

 Het epicentrum van de Moderate campagne lag in de Haagse Gemenebestgezinde 

burgersociëteit, die op 1 mei 1797 de Oude Doelen had verruild voor het grotere Mauritshuis en 

in de maanden daarna met driehonderd leden het hoogtepunt van haar bloei bereikte.48 Hubers 

vrienden Dibbetz en Scheltema coördineerden in deze kring de redactie van periodieken als Den 

Nationaale Schildwagt, de Republikeinsche Courant en Heraclyt en Democryt.49 Het laatstgenoemde 

blad raadde op 24 juni zijn lezers aan voor het Ontwerp te stemmen, en beloofde dat iedere 

aflevering tot 8 augustus getuigenis zou dragen van dit advies. 50  Deze belofte werd veelal 

nagekomen met persoonlijke verdachtmakingen aan het adres van Pieter Vreede en andere 

Apostelen.51 

Ook probeerden de Moderaten verdeeldheid te stichten in het tegenkamp door te verwijzen 

naar een relletje binnen de tegen het Ontwerp ijverende Haagse Sociëteit voor Eenheid en Orde, 

waar drie vooraanstaande leden voor een onaangename verrassing hadden gezorgd door in een 

rapport uiteindelijk vóór het Ontwerp te concluderen. 52  De Republikeinsche Courant was wat 

                                                 
45 Schama, Patriots and liberators, 267; Vuyk, Jacob Kantelaar, 117.  
46 Redenen voor de verwerping van het Ontwerp van Constitutie (z.p. 1797; Knuttel 22862); Dagverhaal VI, nr. 606 
(zitting 14 juli 1797) 475. 
47 Vergelijk ook Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, Noël aan Talleyrand, 22 juli 1797, 121; Colenbrander ed., 
Gedenkstukken, II, brief Noël aan Talleyrand, 1 augustus 1797, 123-24; brief Bielfeld aan Frederik Willem II, 15 
mei 1797, 302. 
48 De Lange, ‘Gemeenebestgezinde burgersocieteit’, 51. 
49 Ibidem, 45-46 en 57; Den Nationaalen Schildwagt is voor zover mij bekend niet overgeleverd. 
50 [Dibbetz ed.], Heraclyt en Democryt I, nr. 30 (1797) 493. 
51 Zie bijvoorbeeld [Dibbetz ed.], Heraclyt en Democryt I, nr. 34 (1797) 554-59; nr. 36 (1797) 594-99. 
52 Het ging om de leden Johannes Goldberg, Albert Jan Verbeek en Christoffel Scheffer, die hun aanvaarding van 
het Ontwerp overigens wel vergezeld lieten gaan van stevige kritiek. De vergadering van de sociëteit nam hun 
conclusie niet over. Het rapport is uitgegeven als Rapport van de burgers Goldberg, Verbeek en Scheffer, uitgebragt in eene 
vergadering van de Societeit voor Eenheid en Orde in Den Haag, over het Ontwerp van Constitutie, zo als het zelve door de 
Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland, aan het Bataaffsche volk ter goed of afkeuring is 
voorgedragen (Den Haag 1797; Knuttel 22868).Vergelijk [Dibbetz ed.], Heraclyt en Democryt I, nr. 36 (1797) 599; 
[Scheltema ed.], Republikeinsche Courant, nr. 50 (1797) 214-15. Zie ook W.M. Zappey, De economische en politieke 
werkzaamheid van Johannes Goldberg (Amsterdam 1967) 28. 
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zakelijker van toon dan Heraclyt en Democryt, maar haar veelal als brieven gepresenteerde 

opiniërende stukken hadden een vergelijkbare strekking. 

De in Den Haag vervaardigde pamfletten en periodieken waren bedoeld om 

Gemenebestgezinde zustersociëteiten elders in het land te helpen de publieke opinie te bespelen. 

Deze sociëteiten hadden echter een minder groot bereik dan het rivaliserende netwerk van 

Sociëteiten voor Een- en Ondeelbaarheid, die in het hele land waren opgericht om een grondwet 

gebaseerd op de Republikeinse principes te propageren. Het kloppend hart van dit netwerk lag 

niet in Den Haag maar in de eind maart 1797 opgerichte sociëteit in Amsterdam, waar 

vooraanstaande Bataven als Willem Ockerse, Jan Konijnenburg, Samuël Wiselius en Wybo 

Fijnje zich inspanden om het Ontwerp verworpen te krijgen. Zij deden dit in de eerste plaats door 

een centrale organisatie op te zetten die de sociëteiten in staat stelde beter samen te werken. 53 Er 

bestonden ook contacten tussen het geheime bureau waaruit de sociëteit was voortgekomen, De 

Uitkijk geheten, en de Republikeinen in de Nationale Vergadering.54 Via dit bureau werden 

vermoedelijk onder meer afspraken gemaakt over binnen de Sociëteit voor Een- en 

Ondeelbaarheid opgestelde rekesten die regelmatig aan de vergadering werden geadresseerd. De 

Republikeinse parlementsleden, die daarvan vooraf op de hoogte waren, konden dan direct 

adequaat op deze rekesten reageren. 

De Amsterdammers hadden ook een belangrijk aandeel in de formulering van inhoudelijke 

kritiek op het grondwetsontwerp. Ze deden dit vooral in de tijdschriften De Republikein en De 

Democraten en in een drietal pamfletten met Aanmerkingen der Societeit voor Een en Ondeelbaarheid 

te Amsterdam op het Ontwerp van Constitutie.55 Hun bezwaren lagen op dezelfde vlakken als die van 

de Republikeinen: de gegoedheidseis en volledige keuzevrijheid voor de kiesmannen waren geen 

kenmerken van een vertegenwoordigende democratie maar van een ‘electieve aristocratie’, de 

uitvoerende Staatsraad was te machtig, het in twee kamers gesplitste wetgevend lichaam niet 

machtig genoeg, en de voorgestelde departementale herverdeling was niet grondig genoeg om het 

federalisme geheel uit te bannen. 

Waar de tegenstanders vertrouwden op een relatief bescheiden corpus aan veelal door hun 

politieke kopstukken vervaardigde pamfletten – de Karakter schets, de beide Beoordeelingen, de 

Wederlegging en de Aanmerkingen – en de sympathiserende politieke periodieken, verscheen van 

                                                 
53 Zie Poell, Democratic paradox, 91-94; De Lange, ‘Politieke actie’, 509-10; De Bruin, Burgers op het kussen, 193. 
54 Stefan van Langen, ‘Gedenkschrift’, in: Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, 594-619, aldaar 595; NA, Archief 
I.J.A. Gogel, inv. nr. 2, lijst van de leden van het geheime bureau van de Sociëteit voor Een- en Ondeelbaarheid. 
55 [Konijnenburg ed.], De Republikein III, nrs. 172 en 173 (1797) 497-512; [Gogel en Ockerse ed.], De Democraten II, 
nr. 54 (1797) 105-8. De pamfletten zijn gebundeld verschenen: Aanmerkingen der Societeit voor Een en Ondeelbaarheid 
te Amsterdam op het Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, door de Nationale Vergadering het zelve volk ter goed 
of afkeuring aangeboden (Amsterdam 1797). 
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de zijde van de voorstanders naast de genoemde pamfletten een ware hausse aan meestal 

anonieme samenspraken en adviezen, bedoeld om ‘Klaas’, ‘Teunis’ en andere ‘minkundige 

burgers’ ervoor te behoeden op dit kritieke moment een verkeerde keuze te maken.56 

‘Volgt […] niet blindelings na het voorbeeld van hun, die gij niet kent, of met wier oogmerken 

gij onbekend zijt, maar maakt gebruik van de vrijheid, die gij hebt, om zelf te oordeelen, zelf uwe 

stem uit te brengen’, was een week voor het referendum het nogal atypische advies van de 

Amsterdamse Sociëteit Tot Nut van ’t Vaderland.57 Met al het mediageweld voor en tegen zou 

bijna worden vergeten dat de stemgerechtigde burgers ook konden afgaan op hun eigen oordeel, 

gevormd op basis van de inhoud van het Ontwerp en de debatten die eraan vooraf waren gegaan. 

Tussen 13 en 28 juli werd het Ontwerp in gedeelten afgedrukt in het Dagverhaal.58 Daarnaast 

werden er door de Landsdrukkerij zeker 25.000 exemplaren van gedrukt. Naast de exemplaren 

bestemd voor de commerciële verkoop werden drie exemplaren per grondvergadering 

opgestuurd naar de lokale besturen, die het Ontwerp enige dagen voor het referendum ter inzage 

dienden te leggen op openbare plaatsen. Ook was er een uitgave in plano, lange vellen die door 

de lokale besturen als affiches moesten worden aangeplakt.59  

Het was duidelijk dat de voorstanders zich in het defensief hadden laten dringen door hun 

energie vooral te steken in het ontmaskeren van degenen die het Ontwerp bekritiseerden. Hun 

tegenstanders speelden weliswaar hetzelfde spelletje, maar wisten dit te koppelen aan het 

overbrengen van een duidelijke inhoudelijke boodschap. Ook hadden de voorstanders te lijden 

onder de heterogeniteit van hun eigen kamp. Federalistische Moderaten, gematigd 

eenheidsgezinde Moderaten en eenheidsgezinde en federalistische partijloze burgers zagen allen 

hun eigen minpunten in het Ontwerp en konden het niet laten deze uit te venten; al deze 

minpunten samengenomen bleef er van hun positieve adviezen weinig meer over. 

Hoewel de ongunstige voortekenen hen zeker niet waren ontgaan, bleven zelfs de best 

ingevoerde voorstanders tot aan het moment van de uitslag de hoop koesteren dat het 

referendum gunstig voor hen zou uitpakken. Zo ook de machiavellistisch opererende Johan 

Valckenaer. Na zijn vertrek naar Spanje bleef de voormalige Republikeinse voorman de 

vertrouweling van Vreede en Van Langen, en liet hij zich op de hoogte houden door zijn jonge 

                                                 
56 Zie hiervoor W.P.C. Knuttel, Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek (9 delen, 
Den Haag 1889-1920) VI, nrs. 22851, 22855, 22860, 22861, 22867, 22870, 22871, 22873b, 22874, 22875, 22876 
en 22866. 
57  Aan het Bataafsche volk, over de redenen ter goed- of afkeuring van het thans aangeboden Ontwerp van Constitutie, 
uitgegeven door de burgerbijeenkomst, onder de spreuk Tot Nut van ’t Vaderland, te Amsterdam (Amsterdam 1797; Knuttel 
22853). 
58 Dagverhaal VI, nrs. 599-615, 419-550. 
59 De Jong, Onderzoek naar de uitslagen, 50. 
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pupillen Hugo Gevers, die sinds de aanvang van de Nationale Vergadering geleidelijk aan steeds 

meer afstand had genomen van het Republikeinse radicalisme, en Samuël Wiselius, die de 

idealen van de Republikeinen deelde maar zich nooit volledig aan hen had gecommitteerd. 

Tegelijkertijd bleef hij corresponderen met onafhankelijke voorstanders van het Ontwerp als 

Hahn, Willem Lestevenon, en de invloedrijke secretaris van de Commissie voor Buitenlandse 

Zaken Van Leyden, en zelfs met de Moderaat Rutger Jan Schimmelpenninck, met wie hij 

eveneens vriendschappelijke contacten was blijven onderhouden. 

Hoewel hij ver verwijderd was van het Bataafse strijdgewoel, waren er vermoedelijk weinigen 

zo compleet geïnformeerd over de stand van zaken als Valckenaer. Zelf was hij in weerwil van de 

felle campagne van zijn voormalige Republikeinse partijgenoten gaan geloven dat het in het 

landsbelang was dat het Ontwerp werd aangenomen, hoezeer hij ook van mening was dat de deur 

naar de terugkeer van de aristocratie en de stadhouder ermee werd opengezet. Op 17 augustus 

1797, toen het referendum inmiddels ruimschoots achter de rug was maar hij de uitslag nog niet 

kende, voorspelde hij in een brief aan Van Leyden nog dat in Holland en Friesland de 

meerderheid tegen zou stemmen, terwijl zij in de overige gewesten voor zou zijn. Wat dit voor 

totaaluitslag zou geven schreef hij niet te kunnen berekenen.60  

Op dat moment was het doek in de Bataafse Republiek al gevallen. ‘Une grande majorité a 

rejetté’, schreef Van Leyden op dezelfde dag aan Valckenaer.61 De voorlopige uitslagen van de 

verschillenden gewesten druppelden slechts langzaam in Den Haag binnen.62 De laatste uitslag, 

die uit Zeeland, zou pas op 29 augustus volgen. Met iedere nieuwe uitslag werd het echter 

duidelijker dat de problematische discussie over een provinciale dan wel een landelijke telling 

van de stemmen niet meer gevoerd hoefde te worden, omdat het Ontwerp van Constitutie in ieder 

afzonderlijk gewest met een ruime meerderheid was verworpen. De voorlopige uitkomst van het 

referendum werd op 30 augustus 1797 in de Nationale Vergadering bekendgemaakt. Een 

officiële uitslag zou op 13 september volgen. Van de 136.716 Bataafse mannen die naar de 

stembus waren gegaan hadden er 108.761 (79,6%) tegen het Ontwerp gestemd, tegen 27.955 

(20,4%) voorstemmen.63 ‘In Den Haag’, spotte een triomfantelijke pamflettist, ‘zal met eene 

                                                 
60 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Valckenaer aan Van Leyden, 17 augustus 1797, 508. 
61 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Van Leyden aan Valckenaer, 17 augustus 1797, 508. 
62 Dagverhaal VI, nr. 638 (zitting 14 augustus 1797) 728; nr. 645 (zitting 21 augustus 1797) 788-89; nr. 646 (zitting 
22 augustus 1797) 794; nr. 647 (zitting 23 augustus 1797) 804.  
63 Dagverhaal VI, nr. 654 (zitting 30 augustus 1797) 858; Dagverhaal VII, nr. 672 (zitting 13 september 1797) 130. 
Zie ook Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 416; De Gou ed., Ontwerp van Constitutie, II, 580. 
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algemeene plegtigheid ten vreugde van het Bataafsche volk, en ten smerten en grievend 

leedwezen van all slijm- en ja-broers, begraven worden het monstreuse Ontwerp van Constitutie’.64 

In de weken na de uitslag werd volop gespeculeerd over de redenen voor de verwerping, 

waarvan de massaliteit vriend en vijand had verrast. Zoals mocht worden verwacht was de uitleg 

van de uitslag nauwelijks minder gepolitiseerd dan de campagne die aan het referendum vooraf 

was gegaan. Volgens het weekblad De Democraten bestonden de tegenstemmers voor een zeer 

groot deel uit ‘warme vrienden des vaderlands’, die hadden geoordeeld dat het Ontwerp in veel 

opzichten strijdig was geweest met ‘alle gezonde beginselen’ van de vertegenwoordigende 

democratie. Het feit dat de grondwet pas na vijf jaar zou kunnen worden veranderd en het 

positieve stemadvies van de Franse gezant Noël hadden de kansen van het Ontwerp in de ogen 

van De Democraten evenmin goed gedaan.65 

Zij geloofden bovendien dat er ook burgers waren geweest die met minder verheven motieven 

tot een tegenstem waren gekomen. Zij die belang hadden bij de voortduring van de staat van 

revolutie omdat er dan meer uitzicht was op een orangistische contrarevolutie, zij die vonden dat 

hun kerkgenootschap in het Ontwerp onvoldoende was gekoesterd, zij die het niet hadden 

kunnen verkroppen dat het federatieve stelsel grotendeels zou worden ontmanteld, en zij die 

boos waren omdat was besloten tot de afschaffing van de gilden, verdienden volgens het 

weekblad niet de dankbaarheid van het nageslacht.66 

Heraclyt en Democryt keken heel anders tegen het gebeurde aan. Volgens het Moderate 

weekblad was het Nederlandse volk het slachtoffer geworden ‘een zeer klein aantal oppervolks-

bedriegers’, die voor iedere bevolkingsgroep misleiding op maat hadden geboden. Tegen 

orangisten hadden deze revolutionairen gezegd dat zij hun prins van Oranje nooit zouden 

terugkrijgen wanneer ze het Ontwerp niet zouden verwerpen, en tegen de Bataven dat zij in dat 

geval zouden verworden tot slaven van de ‘vijf stadhouders’ in de Staatsraad. Bij de ‘vroomen en 

fijnen’ aan protestants-christelijke zijde hadden zij erop gehamerd dat de godsdienst in het 

Ontwerp niet voldoende gewaarborgd was, en bij de katholieken dat de eerstkomende jaren nog 

altijd alleen de gereformeerde voorgangers van staatswege zouden worden bezoldigd. De 

inwoners van de federalistische provincies hadden zij eraan herinnerd dat in het Ontwerp was 

besloten tot een samenvoeging van de gewestelijke schulden, en de inwoners van het 

                                                 
64 Beschryving eener plechtige begraafnis, van het Ontwerp van Constitutie. Door meer dan tachtig duizend neen zeggings 
verworpen, en ter dood gebragt (z.p. [1797]). 
65 [Ockerse en Gogel ed.], De Democraten II, nr. 69 (1797) 226-27. 
66 Ibidem, 226-27. 
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eenheidsgezinde Holland en Utrecht dat het principe van de eenheid in het grondwetsontwerp 

niet ‘gaaf en ongelimiteerd’ was doorgevoerd.67 

Het is niet eenvoudig aan te geven welke motieven werkelijk de doorslag hebben gegeven bij 

de verwerping, zoals dat overigens bij modern electoraal onderzoek evenmin het geval is.68 Daar 

historici zich in het verleden hebben beperkt tot korte besprekingen, wacht de uitslag van het 

plebisciet van augustus 1797 nog altijd op een gedegen analyse, net als trouwens het tweede 

referendum dat volgde in april 1798.69 Dit boek is hiervoor niet de plaats, maar belangrijk, tot 

op heden ongepubliceerd gebleven vooronderzoek geeft het vertrouwen dat een dergelijke 

analyse binnen bereik ligt.70 

Van groter belang voor deze studie is de constatering dat de per 1 september aantredende 

tweede Nationale Vergadering in elk geval alleen maar kon gissen naar de oorzaken van de 

massale verwerping. Een maand later zou een van haar leden voorstellen de Bataafse burgers op 

te roepen de precieze aard van hun bezwaren aan de constitutiecommissie door te geven, opdat 

deze commissie beter beslagen ten ijs zou komen dan haar voorganger. 71 In reactie op dit 

voorstel ontkende de vergadering niet dat zij omtrent de motieven in het duister tastte, maar 

verwierp ze het voorstel niettemin, omdat ze meende dat het slechts tot verdeeldheid binnen de 

commissie en meer vertraging zou leiden.72 

Dit besluit laat goed zien dat de tweede Nationale Vergadering niet al te hooggestemde 

verwachtingen koesterde over de kans dat zij in het uitvoeren van haar belangrijkste taak 

succesvoller zou zijn dan haar voorganger. Al snel was gebleken dat de verdeeldheid allerminst 

was verdwenen. Waar de Republikeinen hun stellingen in de campagne over het Ontwerp van 

Constitutie nooit hadden verlaten, bleken de federalistische Moderaten ze na hun aanvankelijke 

berusting in een overwegend unitarische grondwet nu weer te hebben betrokken. 

Eenheidsgezinde Moderaten en onafhankelijke parlementsleden hadden met de verwerping van 

wat toch vooral hun Ontwerp was geweest de pijnlijkste nederlaag geleden, maar slechts een 

aantal van hen hadden hieruit de conclusie getrokken dat het tijd was een andere politieke koers 

                                                 
67 [Dibbetz ed.], Heraclyt en Democryt I, nr. 38 (1797) 620-21. 
68 De Jong, Onderzoek naar de uitslagen, 104. 
69 Zie bijvoorbeeld De Bruin, Burgers op het kussen, 169; Maarten Prak, Republikeinse veelheid, democratisch enkelvoud. 
Sociale verandering in het Revolutietijdvak, ’s Hertogenbosch 1770-1820 (Nijmegen 1999) 231. 
70 De Jong, Onderzoek naar de uitslagen, passim. Het betreft hier een ongepubliceerd scriptieonderzoek naar het 
stemgedrag bij de referenda van augustus 1797 en september 1798, waarin op basis van archiefonderzoek de 
uitslagen op lokaal en gewestelijk niveau inzichtelijk worden gemaakt. Deze waardevolle studie heeft vooralsnog 
een descriptief karakter, maar biedt het noodzakelijke fundament voor meer verklarend onderzoek, waarop de 
auteur hoopt te promoveren. 
71 Het ging om een voorstel van Pieter Toens: Dagverhaal VII, nr. 696 (zitting 4 oktober 1797) 328; nr. 697 (zitting 
4 oktober 1797) 329-30. 
72 Dagverhaal VII, nr. 732 (zitting 3 november 1797) 611. 
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te varen. Net als voor de ervaren leden van de vergadering was het ook voor alle nieuw verkozen 

volksvertegenwoordigers niet moeilijk te doorzien dat het door het Reglement voorgeschreven 

wordingsproces van een tweede grondwetsontwerp niet minder moeizaam zou verlopen dan dat 

van het Ontwerp, en dat er geen enkele garantie bestond dat de Bataafse bevolking er ditmaal een 

gunstiger oordeel over zou vellen. 

 

 

De tweede Nationale Vergadering 

 

‘Ik werd den 8ste Augustus 1797 bij het district de Veencolonie te Veendam […] tot representant 

van het volk van Nederland tot de tweede Nationale Vergadering verkooren. Zeer was mij dit 

tegen de borst, eensdeels, omdat ik daardoor mijn stille wooning, mijn kinderen en kindskind 

moest verlaten, in mijn hooge ouderdom (73 jaren) een andere en woelige levenswijze aannemen, 

doch wel allermeest, omdat ik de zaken des lands zeer duister en zorgelijk inzag. Het eerste 

Ontwerp van Staatsregeling was door de meerderheid van het Bataafsche volk afgekeurd, een 

ander moest ontworpen worden; hoe zou dit kunnen geschieden onder zoo veele gevoelens en 

verdeeldheden!’73 

 

Op 1 september 1797 nam Pieter Toens als oudste lid zitting in de tweede Nationale 

Vergadering. Zijn sentimenten werden breed gedeeld, zowel door leden die net als Toens hun 

debuut maakten als door leden die al een termijn achter de rug hadden. ‘Ik heb altijd een 

verbaasd opzien teegen de gewichtigen post van volks-vertegenwoordiger gevoeld’, schreef 

Frederik Rant, een andere nieuwkomer, aan zijn meer ervaren vriend Coert van Beyma. 74  

‘Gelukkig is hij die erbuiten is’, beklaagde de herkozen Stefan van Langen zijn lot in een brief 

aan Johan Valckenaer.75 ‘Ik was hier in Den Haag mooij vrij gedobbelt, doch te Dordregt ben ik 

zoo gelukkig niet geweest’, was het laconiekere commentaar van Hugo Gevers.76 

Nieuwkomers als Toens en Rant konden zich troosten met de gedachte dat hun verblijf in 

Den Haag mogelijk niet van al te lange duur zou zijn wanneer zij zich gedeisd zouden houden 

tijdens de zittingen van de vergadering. Gevers en Van Langen, die zich bevonden onder de 78 

voormalige leden en plaatsvervangers van de eerste Nationale Vergadering (52%), moesten hun 

                                                 
73 G.J. ter Kuile ed., ‘Uit de gedenkschriften van Pieter Toens (2e helft van de 18e eeuw)’, Groninger volksalmanak 
(1942) 135-60, aldaar 149. 
74 TL, FA Van Beyma Thoe Kingma, inv. nr. 33, brief Rant aan Coert van Beyma, 16 september 1797. 
75 UBL, BPL 1037, brief Van Langen aan Valckenaer, 15 september 1797.  
76 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Gevers aan Valckenaer, 6 augustus 1797, 504. 
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herverkiezing vooral zichzelf aanrekenen.77 Zij behoorden beiden tot de 42 gewone leden (een 

derde deel) die in de eerste Nationale Vergadering gemiddeld het vaakst en het langst hadden 

gesproken; van deze 42 waren er 37 (88%) herkozen.78 Van de 42 gewone parlementsleden die 

tijdens de eerste Nationale Vergadering het minst hadden gesproken kregen er niet meer dan 17 

(40%) het verzoek in hun backbenches terug te keren. 

De cijfers geven aan dat de kiesmannen in veel districtsvergaderingen de verrichtingen van de 

leden van de eerste vergadering nauwgezet hadden gevolgd, en dat zij er prijs op stelden te 

worden vertegenwoordigd door een parlementslid dat zichtbaar was in het parlementaire debat. 

Dit beeld wordt nog versterkt wanneer wordt nagegaan welke van de zittende leden in meer dan 

één district waren herkozen. De maar ternauwernood naar de eerste vergadering afgevaardigde 

Vreede spande ditmaal de kroon met verkiezingen in onder meer Geertruidenberg, Bergen op 

Zoom, Tilburg, Amsterdam en Den Haag. 79 

De herverkiezing van vrijwel alle hoofdrolspelers uit de eerste vergadering betekende niet dat 

zij ook allen weer acte de présence zouden geven in de voormalige stadhouderlijke balzaal op het 

Binnenhof, zo bleek tijdens de zitting waarin de wisseling van de wacht plaatsvond. Om te 

voorkomen dat het land in de nacht van 31 augustus op 1 september zonder nationale 

vertegenwoordiging zou komen te zitten, waren de burgers die in de tweede Nationale 

Vergadering waren verkozen in het Nationaal Hotel ontboden, voor zover zij daar al niet 

aanwezig waren. Alle beoogde nieuwe parlementsleden hadden zich op verzoek van voorzitter 

Pieter van de Kasteele naar de naast de vergaderzaal gelegen antichambre begeven om er hun 

plaatsnummer te trekken. Zij waren vervolgens naar de vergaderzaal geroepen om onder het 

toezien van de afzwaaiende leden de verklaring af te leggen. Dit ritueel werd door de nieuw 

verkozen burgers Ledeboer en De Ram aangegrepen om zich aan het ambt te onttrekken wegens 

‘een gemoedelijk bezwaar’. 80  De verklaring werd evenmin afgelegd door de in de tweede 

Nationale Vergadering herkozen Daniël de Leeuw, die stelde dat zijn omstandigheden niet 

toelieten gestand te doen aan de belofte ‘alles te zullen doen, wat een goed en getrouw 

representant des volks schuldig is, en behoord te doen’.81  

                                                 
77 Bij het berekenen van het percentage is uitgegaan van de honderdvijftig leden die in de eerste Nationale 
Vergadering zitting hebben gehad. Van de 78 herkozenen zouden er uiteindelijk elf geen zitting nemen: Willem 
Teding van Berkhout, Paulus Hartog, Gerrit van Lamsweerde, Daniël de Leeuw, Johan Luyken, Cornelis de Rhoer, 
Rutger Jan Schimmelpenninck, Simon Stijl, Abraham Verster, Derk Jan van der Wijck en Ambrosius Zubli.  
78 De vijf die niet werden herkozen waren Bernard Nieuhoff, Bernard Blok, Johan Krieger, Johan Arend de Vos 
van Steenwijk en Johan Valckenaer. 
79 [Scheltema], ed., Republikeinsche Courant, nr. 49 (1797) 211-12. 
80 Dagverhaal VI, nr. 654 (zitting 31 augustus 1797) 862. 
81 Dagverhaal VI, nr. 654 (zitting 31 augustus 1797) 863. 
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De grootste schok volgde evenwel toen het de beurt was aan Rutger Jan Schimmelpenninck, die 

bewust dit symbolische moment had uitgekozen voor een zorgvuldig voorbereide toespraak waarin 

hij verklaarde niet wederom zitting te kunnen nemen.82 Vanaf de eerste dagen van de Bataafse 

Revolutie stelde de Amsterdamse advocaat bereidwillig alle posten te hebben bekleed waartoe hij 

door het volk was aangewezen, en op die manier aan de wil van het volk te hebben gehoorzaamd. 

Als belangrijkste reden om nu wel te weigeren voerde hij aan zich niet langer te kunnen verenigen 

met het Reglement. Schimmelpenninck voegde hier aan toe ervan overtuigd te zijn geraakt dat zijn 

politieke denkwijze zozeer verschilde met de meerderheid van de landgenoten die hij 

vertegenwoordigde, dat hij niet langer wilde meewerken aan een grondwet die gedoemd was ofwel 

aan hemzelf, ofwel aan de natie te mishagen.83 

Het is onwaarschijnlijk dat onvrede met het Reglement voor Schimmelpenninck het ware motief 

was om te weigeren. In de eerste Nationale Vergadering had hij zich juist persoonlijk ingespannen 

om het Reglement te verdedigen tegen de aanvallen van de Republikeinse partij. Na de verwerping 

van het Ontwerp leek hij nu een draai te maken door zich opeens met de Republikeinen voor te 

doen als een tegenstander van het Reglement, maar tegelijkertijd bleef hij benadrukken in denkwijze 

te verschillen met het deel van de natie dat het Ontwerp van Constitutie na aansporingen van 

diezelfde Republikeinen massaal had verworpen. 

De werkelijke reden om voor het ambt van volksvertegenwoordiger te bedanken was 

Schimmelpenninck ingegeven door zijn politieke instinct: hij was ervan overtuigd dat zijn 

landgenoten gauw uitgekeken zouden raken op de Republikeinen wanneer deze als machthebbers 

hun ware gezicht zouden hebben kunnen tonen. Hij had in de tweede Nationale Vergadering 

daarom plaatsgemaakt voor zijn politieke tegenstanders in de hoop dat zij een meerderheid zouden 

krijgen, opdat ze des te eerder weer van het politieke toneel zouden zijn verdwenen.84 Door te 

breken met zijn eerdere positie en zich nu publiekelijk uit te spreken tégen het Reglement dacht hij 

de Republikeinen bovendien een krachtig argument in handen te geven dat dit proces verder moest 

versnellen: als zelfs Schimmelpenninck het Reglement in de ban deed, konden zijn tegenstanders nu 

roepen, bestond er voor twijfelaars geen enkel beletsel meer om zich bij hen aan te sluiten en met 

een besluit tot vernietiging van het Reglement gezamenlijk een revolutionaire doorbraak te 

forceren.85 

                                                 
82 Dagverhaal VI, nr. 654 (zitting 31 augustus 1797) 863; nr. 655 (zitting 31 augustus 1797) 865. Zie Oddens, ‘De 
burger bedankt’, te verschijnen. 
83 Zie Oddens, ‘De burger bedankt’, te verschijnen.  
84 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Theodorus van Leeuwen aan Valckenaer, 22 oktober 1797, 539. 
85 Zie bijvoorbeeld Dagverhaal VII, nr. 670 (zitting 12 september 1797) 115 en 117; nr. 673 (zitting 14 september 
1797) 141. 
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Schimmelpenninck kreeg slechts gedeeltelijk zijn zin. Zijn weigering maakte veel indruk en zal er 

zeker toe hebben bijgedragen dat nog eens 21 verkozenen besloten hun voornemen geen zitting te 

nemen door te zetten. 86  Onder hen bevonden zich toonaangevende Moderaten uit de eerste 

vergadering, zoals Abraham Verster en, helaas voor de historicus, de dagboekschrijver Willem 

Teding van Berkhout. Tot de weigeraars behoorde ook de gezaghebbende Cornelis de Rhoer, die 

weliswaar nooit lid was geworden van de Moderate sociëteit, maar de ideeën van de Republikeinen 

vanuit zijn onafhankelijke positie in de eerste vergadering niet met minder zèle had bestreden.87 

Waar hij zich er eerder al met tegenzin toe had laten overhalen zitting te nemen, keerde De Rhoer 

nu terug naar zijn betrekking als hoogleraar, onder verklaring dat een Nationale Vergadering hem 

niet geschikt leek voor het maken van een grondwet. 88 De tweede Nationale Vergadering zag 

evenmin de terugkeer van de nergens herkozen Moderaten Johan Huber en Nicolaas van Staphorst, 

die het niet in dank was afgenomen dat zij hun lot hadden verbonden aan het verworpen Ontwerp 

van Constitutie. 

Hier stond tegenover dat de tweede Nationale Vergadering onder haar nieuwe leden een aantal 

burgers verwelkomde die op het moment van hun verkiezing al lid waren van de Haagse 

Gemenebestgezinde Sociëteit.89 Jacob Scheltema, Reinder van Kleffens en Petrus Brouwer waren 

Friezen uit de kliek rondom Dibbetz, Huber en Eduard van Beyma;90 Cornelis van der Hoop was 

een Amsterdamse oud-regent die zijn jaren van ballingschap had doorgebracht in het gezelschap van 

Jan Bernd Bicker; 91 Caspar Bijleveld was een eenheidsgezinde Moderaat die we eerder leerden 

kennen als secretaris van de eerste Nationale Vergadering, een functie die hij niet altijd tot ieders 

genoegen had uitgeoefend.92 

                                                 
86 Nog tijdens de eerste Nationale Vergadering hadden achttien verkozenen met een bezwaarschrift te kennen 
gegeven geen zitting te willen nemen: W. Bruigom Tip, J. van Buul, C. Floren, R. Ketjen, J.A. Ledeboer, J.D. van 
Leeuwen, W.G. Loeff, J. Lublink de Jonge, J. Luyken, A. Martini, A. de Ram, W. Slicher, P. de Sonnaville, J. van 
der Spijk, A.C.W. Staring, C. van Vollenhoven, D.A. Walraven en D.J. van der Wijck. De bezwaarschriften van 
Luyken en Van der Wijck, beiden leden van de eerste vergadering, waren om gezondheidsredenen gehonoreerd. 
De overige zestien waren opgeroepen zich persoonlijk te komen verantwoorden, waarna de helft van hen alsnog 
zitting had genomen. 
87 De overige achttien weigeraars waren D. Bleeker, A.A. Gaaymans, P. Hartog, J.W. van Hasselt, J.W. Heeren, 
I.J.A. Gogel, L.C. Grothe, R. Ketjen, A.P. van der Kun, G. van Lamsweerde, A. Martini, M. Schenkbergen, W. 
Slicher, A.C.W. Staring, C. van Vollenhoven, D.A. Walraven, A. Zubli en G.W. van Zuylen van Nyveld. 
88 Dagverhaal VII, nr. 657 (zitting 1 september 1797) 10. 
89 Behalve de in deze alinea genoemde nieuwe leden waren of werden ook de nieuwkomers Hendrik de Wekker de 
Groot en Pier Zeper lid van de sociëteit. De tweede Nationale Vergadering telde hiermee 26 Moderaten, tien 
minder dan de eerste vergadering: GADH, Archief Gemeenebestgezinde burgersociëteit, inv. nr. 3. 
90 Zie voor Scheltema pagina 301. Zie voor Van Kleffens en Petrus Brouwer de correspondentie van Eduard van 
Beyma in TL, FA Van Beyma Thoe Kingma, inv. nr. 277. 
91 Rosendaal, Bataven!, 164, 309, 422; Dagverhaal VII, nr. 658 (zitting 4 september 1797) 21. 
92 Zie pagina 200-1. Vergelijk ook de opmerking van Frans Govers in Dagverhaal VII, nr. 679 (zitting 19 september 
1797) 186. 
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De kern van de Republikeinse partij was intact gebleven – alle Apostelen waren in de banken 

teruggekeerd – en telde bovendien enkele belangrijke versterkingen. Eind augustus had de 

Amsterdamse Sociëteit voor Een- en Ondeelbaarheid afscheid moeten nemen van haar 

vooraanstaande leden Jan Konijnenburg en Willem Ockerse, de hoofdverantwoordelijken voor 

respectievelijk De Republikein en De Democraten, die beiden in Den Haag waren ontboden voor het 

lidmaatschap van de Nationale Vergadering. 93 

Vooral van de ambitieuze Ockerse werd door de Republikeinse achterban het nodige verwacht. 

Zelf stelde de voormalige dominee als lid van ‘een kleine leerschool te Amsterdam’ te hebben 

geleerd ‘in opene vergaderingen […] eene politieke koelzinnigheid aan te nemen’; dit was een staaltje 

zelfkennis dat door anderen werd bevestigd.94 Het was daarom met gemengde gevoelens dat de in 

Amsterdam achtergebleven Samuël Wiselius in de loop van september aan Valckenaer meedeelde 

dat Ockerse wegens Holland was verkozen in de tweede constitutiecommissie; weliswaar zou hij 

daar ongetwijfeld veel goeds kunnen uitrichten, maar Wiselius had Ockerse tijdens de plenaire 

zittingen graag de degens zien kruisen met de welbespraakte Moderaat Jacob Kantelaar, die in de 

tweede Vergadering eveneens was teruggekeerd.95 

Het afscheid van Konijnenburg en Ockerse werd enkele dagen later gevolgd door dat van 

Herman Bromet.96 Deze koopman was tevens de voorzitter van het door hemzelf opgerichte Joodse 

genootschap Felix Libertate, dat met een rekest aan de eerste vergadering het debat in gang had 

gezet dat op 2 september 1796 had geresulteerd in het besluit tot volledige gelijkberechtiging van de 

Joden. 97  Tot volksvertegenwoordiger verkozen mocht de 72-jarige Bromet hiervan nu zelf het 

genoegen gaan smaken. Bromet deelde deze eer met de secretaris van Felix Libertate, Hartog 

Lemon, die als voorzitter van de Sociëteit voor Een- en Ondeelbaarheid nog de afscheidsredes van 

Konijnenburg en Ockerse had beantwoord, maar daarna te horen kreeg dat hij zelf eveneens was 

verkozen.98 

In Amsterdam waren de hekken meer dan waar ook verhangen, maar wegens districten elders in 

het land verschenen eveneens parlementsleden die zich bij de Republikeinen aansloten, terwijl hun 
                                                 
93 Afscheid van de Societeit voor eenheid en ondeelbaarheid te Amsteldam, door de burgers J. Konijnenburg en W.A. Ockerse, bij 
gelegenheid van hun vertrek naar Den Haage, als verkoozen repræsentanten van het Bataafsche volk, ter tweede Nationale 
Vergadering, en het daaröp uitgesproken andwoord van den burger president dier societeit, H. de Lemon, op den 24 augustus 
1797, benevens het afscheid van den burger H.L. Bromet, verkooren repræsentant des Bataafschen volks, bij dezelve societeit 
ingekomen, den 28 aug. 1797 (Amsterdam 1797) 3-11. 
94 Tydeman en Clarisse, ‘Beknopt levensbericht’, brief Ockerse aan Tydeman of Clarisse, 27 september 1797, 200-
2; Stouten, Willem Anthonie Ockerse, 101-4.  
95 De Gou ed., Staatsregeling, I, Wiselius aan Valckenaer, 17 september 1797, 539. 
96 Afscheid van de Societeit voor eenheid en ondeelbaarheid, 13-16. 
97 Elias en Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers, 51-52. Zie voor het decreet over de gelijkberechtiging van de 
Joden pagina 142 noot 120 en pagina 171 noot 66. 
98 Afscheid van de Societeit voor eenheid en ondeelbaarheid, 12. Over Lemon: Salvador Bloemgarten, Hartog de Hartog 
Lémon, 1755-1823. Joods revolutionair in Franse tijd (Amsterdam 2007). 
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voorgangers dit niet hadden gedaan.99 In plaats van de bedaarde koopman Paulus Hartog, een 

onafhankelijk parlementslid dat zijn herverkiezing in het vierde district van Rotterdam had 

geweigerd, verscheen zijn veel fellere collega Cornelis van der Hoeven. Het eerste district van Den 

Haag, dat eerst was vertegenwoordigd door Pieter Paulus en na diens dood door de ditmaal in 

Dordrecht verkozen Hugo Gevers, liet nu zijn keuze vallen op Lambert Nolst, eveneens een 

overtuigd Republikein. In Enkhuizen had de onafhankelijke unitaris Bernard Blok, die zich in de 

eerste vergadering nochtans behoorlijk had geprofileerd, verrassend plaatsgemaakt voor de 

katholieke priester Johan Fronhoff, terwijl de tamelijk kleurloze backbencher Tjeerd Halbes in het 

Friese Balk zijn plaats had moeten afstaan aan de aanzienlijk kleurrijkere oud-militair Arent de 

Bère.100 

De nieuwe verhoudingen binnen de vergadering werden door Valckenaers correspondenten aan 

de zijlijn verschillend beoordeeld. Volgens Jan Smissaert, die tot zijn grote opluchting zelf niet was 

herkozen, was de situatie weinig verbeterd: weliswaar hadden ‘de Republikeinen […] enige goede 

koppen gewonnen’, maar was ‘de andere partij ook enige slimme knapen’ rijker.101 Frédéric van 

Leyden vreesde wederom langdurige debatten, maar zag daarin geen aanleiding om wanhopen. De 

nieuwe vergadering leek hem over het algemeen ‘bien composée’. Wanneer de voorstanders van het 

federalisme niet zouden terugkomen op de concessies die zij gedaan hadden door zich achter het 

overwegend unitarische Ontwerp van Constitutie te scharen – een hoop die al snel ijdel zou blijken – 

geloofde hij dat de tweede Nationale Vergadering wel eens met een veel beter grondwetsontwerp 

voor de dag zou kunnen komen.102 

In de ogen van de pessimistischer Wiselius zag het er ‘in deze Nationale Vergadering alweder 

evenzoo uit als in de vorige’. Op basis van de eerste twee zittingsweken constateerde hij vooral een 

gebrek aan eendracht onder de aanhangers van de Republikeinse partij: ‘De heeren Republicainen 

[…] zitten elkander elk oogenblik in de veeren.’103 Wiselius doelde op het rommelige debat dat was 

gevoerd naar aanleiding van een voorstel dat Johan van Lokhorst op 6 september had ingediend. 

Van Lokhorst, in een vorig leven dominee te Geervliet, was in de eerste vergadering zijn eigen weg 

gegaan maar zat ideologisch meestal op één lijn met de Republikeinen. Hij had nu initiatief 

getoond door opnieuw voor te stellen een aanpassing van het Reglement aan het volk voor te leggen. 

Hij deed dit onder verwijzing naar de burgers die het Reglement hadden aangevoerd als reden 

waarom zij geen zitting konden nemen, en volgde daarmee het scenario dat door 

                                                 
99 Vergelijk ook De Gou ed., Staatsregeling, I, Gevers aan Valckenaer, 6 augustus 1797, 504. 
100 Zie over De Bère: Elias en Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers, 30-31; Kuiper, Revolutie ontrafeld, 113-14. 
101 De Gou ed., Staatsregeling, I, Smissaert aan Valckenaer, 14 september 1797, 534. 
102 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Van Leyden aan Valckenaer, 17 augustus 1797, 508. 
103 De Gou ed., Staatsregeling, I, Wiselius aan Valckenaer, 17 september 1797, 539. 
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Schimmelpenninck was uitgetekend. Van Lokhorst spitste zijn voorstel toe op de door het Reglement 

voorgeschreven samenstelling van de constitutiecommissie. De reglementaire commissie die moest 

bestaan uit 21 door de verschillende gewestelijke afvaardigingen benoemde leden was niet de te 

bewandelen weg. Hij wilde daarom een commissie die een werkzamere formule zou bedenken.104 

Nog tijdens dezelfde zitting werd de vergadering verrast door een tegenvoorstel van Jan van 

Hooff, die verklaarde het voorstel van Van Lokhorst niet verstrekkend genoeg te vinden. Van Hooff 

zei te willen dat de in te stellen commissie zich niet zou beperken tot het artikel over de 

samenstelling van de constitutiecommissie, maar dat zij het héle Reglement op de schop zou nemen. 

Nooit bang om te chargeren stelde hij dat de macht waarmee de vergadering door het Reglement was 

bekleed in de huidige situatie nauwelijks verder reikte dan de vergaderzaal. Als ‘dit de intentie van 

het volk is geweest’, konden zij net zo goed hun ‘uitgeschilderde pourtraiten hier op […] hangen, en 

de 10 guldens daags voor de natie […] oeconomiseeren’. 105 

Van Lokhorst probeerde hierop zijn voorstel terug te nemen, wat hem niet werd toegestaan 

omdat, zoals Jacob Hahn stelde, een eenmaal gedaan voorstel tot de vergadering behoorde.106 In de 

lange uitwisseling van standpunten die volgde verzetten de Moderaten zich zoals gebruikelijk tegen 

iedere wijziging van het Reglement. De Republikeinen vonden als altijd dat het Reglement moest 

worden gewijzigd, maar hadden weinig behoefte zonder meer in te stemmen met een voorstel dat 

was ingediend door Van Hooff, die aan Republikeinse zijde veel kwaad bloed had gezet door zich te 

verbinden aan het Ontwerp van Constitutie. 

Het debat was nog onbeslist toen tijdens de zitting van 15 september werd medegedeeld dat de 

provinciale afvaardigingen in de vergadering waren overgegaan tot het benoemen van de leden van 

de constitutiecommissie, een benoeming die krachtens het nog altijd geldende Reglement uiterlijk 

twee weken na de eerste zitting moest plaatsvinden.107 Het voorstel van Van Lokhorst was hiermee 

van de baan.108 Voor het tweede voorstel vormde de benoeming van de constitutiecommissie geen 

beletsel, maar toen Van Hooff dit op schrift had gesteld bleek het opeens niet meer te gaan over de 

verandering van het Reglement gedurende de zittingstermijn van de tweede Nationale Vergadering, 

maar had het, maakte Vreede zijn collega’s opmerkzaam, alleen nog maar betrekking op een 

eventuele derde vergadering.109 Het voorstel werd commissoriaal gemaakt en het Republikeinse 

                                                 
104 Dagverhaal VII, nr. 660 (zitting 6 september 1797) 33-34. 
105 Dagverhaal VII, nr. 660 (zitting 6 september 1797) 36. 
106 Dagverhaal VII, nr. 660 (zitting 6 september 1797) 37. 
107 Dagverhaal VII, nr. 675 (zitting 15 september 1797) 158. 
108 Dagverhaal VII, nr. 698 (zitting 4 oktober 1797) 341. 
109 Dagverhaal VII, nr. 704 (zitting 6 oktober 1797) 387. Voor een eventuele derde vergadering waren in het 
Reglement geen voorzieningen getroffen. 
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wantrouwen jegens de dikwijls ondoorgrondelijke Van Hooff was verder toegenomen. 110  Het 

Reglement behield vooralsnog zijn status als ‘intermediaire constitutie’.111 

De uitslag van de verkiezing voor de constitutiecommissie liet intussen zien dat de machtsbalans 

in de tweede vergadering aanzienlijk meer in de richting van de Republikeinen was uitgeslagen dan 

in de eerste; van de 21 nieuwe leden in de constitutiecommissie behoorde een achttal – Gerard 

Beljaart, Johan Fokker, Johan Fronhoff, Jan Konijnenburg, Lambert Nolst, Willem Ockerse, Petrus 

Pertat en Petrus van Zonsbeek – tot de bezoekers van de Republikeinse sociëteit, terwijl drie andere 

verkozenen – Gerard Visscher, Petrus Guljé en Bernard Hoffman – in de eerste vergadering hadden 

getoond het in ieder geval op belangrijke punten met de Republikeinen eens te zijn.112 

Hier kwam nog bij dat tijdens de zitting van 2 oktober de keuze voor een nieuwe voorzitter na 

twee stemrondes was gevallen op Joachim Nuhout van der Veen, die niet tot de kern van de 

Republikeinse partij behoorde maar daar zeker dicht tegenaan zat.113 Uit zijn verkiezing bleek dat de 

strategie van de presidentmakers was uitgewerkt en dat het gewilde voorzitterschap van de 

vergadering voor de Republikeinen een haalbare kaart was geworden. In het restant van 1797 

volgde de verkiezing van Pieter Vreede en Stefan van Langen, waarmee het taboe op Republikeinse 

voorzitters geheel was doorbroken.114 

De grote nederlaag die was geleden in de strijd om het verworpen Ontwerp van Constitutie had 

onder de leden van de Moderate partij een demoraliserend effect gehad, dat door de recente 

gebeurtenissen in de tweede vergadering nog werd versterkt. Moderate parlementsleden als 

Kantelaar, Van Marle, De Mist en Queysen bleven zich in de vergadering onverstoorbaar verzetten 

tegen iedere aanval op het Reglement, maar af te lezen aan de dalende opkomst in de 

Gemenebestgezinde Burgersociëteiten in Den Haag en elders was hun aanhang tanende, een 

ontwikkeling die kon rekenen op het nodige leedvermaak in met de Republikeinen 

sympathiserende bladen als De weerlicht en De politieke blixem.115 

Een tegenovergestelde tendens tekent zich bij de Republikeinen. Hun besloten bijeenkomsten, 

die ten tijde van de eerste vergadering onregelmatig hadden plaatsgevonden en slechts waren 

                                                 
110 ‘Toujours exalté et souvent inintelligible’ (altijd opgewonden en vaak onbegrijpelijk), vatte Willem Lestevenon 
het beeld dat van Van Hooff bestond eens treffend samen: Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Lestevenon 
aan Valckenaer, 9 januari 1798, 582-84. 
111 De benaming ‘intermediaire constitutie’ werd in dit debat met nadruk gebruikt door Ten Berge: Dagverhaal VII, 
nr. 704 (zitting 6 oktober 1797) 389. 
112 De overige leden van de constitutiecommissie waren Eduard van Beyma, Johan van Buul, Ulrich Jan Huber, 
Johan Linthorst Homan, Jacob de Mist, Bernard ten Pol, Albert de Sitter, Petrus Verhoysen, Herman Vitringa en 
Jan Wentholt: Dagverhaal VII, nr. 675 (zitting 15 september 1797) 158. 
113 Dagverhaal VII, nr. 693 (zitting 29 september 1797) 297. 
114 Dagverhaal VII, nr. 742 (zitting 10 november 1797) 691-92; nr. 758 (24 november 1797) 821. 
115 De politieke blixem, nr. 28 (1797) 217; De weerlicht I, nr. 22 (1797) 166. Zie ook De Lange, ‘Gemeenebestgezinde 
burgersocieteit’, 70. 
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bezocht door een klein groepje parlementsleden, waren verplaatst naar de Beurs van Amsterdam, 

een pand aan het Buitenhof, en konden daar al spoedig rekenen op de aanwezigheid van tussen de 

vijftig en zestig leden van de Nationale Vergadering.116 ‘Wij kwamen nu ’s avonds meer gezet bij 

elkander, werkten eenpaariger, overwogen onderling onze te doene voorstellen en advisen’, zou 

Bernard Bosch later op deze fase terugkijken.117 Ook Van Langen erkende dat de Republikeinen in 

de herfst van 1797 ‘meer en meer de handen ineen begonnen te slaan’, en dat hun partij 

‘kragtdadiger tegenstand begon te bieden aan de partij die sedert het begin van de omwenteling de 

toon gegeven had’.118 

De eerste blijk van deze hechtere samenwerking manifesteerde zich halverwege oktober. Op 

vrijdag 13 oktober bereikte de vergadering een onheilstijding. Bij Kamperduin had de Bataafse vloot 

het grootste verlies geleden sinds de Nationale Vergadering in het voorjaar van 1796 formeel de 

oorlog had verklaard aan Groot-Brittannië.119 Er hadden plannen bestaan voor een gezamenlijke 

Frans-Bataafse landing in Ierland, waarvoor een groot deel van de Bataafse krijgsmacht reeds 

geruime tijd eerder in paraatheid was gebracht. Wegens de door geldgebrek veroorzaakte slechte 

staat van hun vloot hadden de Fransen echter van het plan afgezien. De Bataafse vloot, die 

bovendien werd ingesloten door de Engelsen, lag als gevolg daarvan langdurig werkloos voor 

Texel.120 

Bij veel Bataven lag de vermeende stadhouderlijke onwil om ten tijde van de Vierde Engelse 

Oorlog tegen de Engelsen ten strijde te trekken nog vers in het geheugen. Vooraanstaande Bataven, 

onder wie niet in de laatste plaats generaal Herman Daendels, op dat moment de eerste man in het 

Bataafse leger, waren van mening dat de Bataafse Republiek zichzelf met een succesvolle 

vlootexpeditie in één klap op de militaire kaart van Europa kon zetten, en vonden dat de 

invasieplannen desnoods zonder Franse steun moesten worden doorgezet.121 

Tijdens de zomer werden alternatieve scenario’s overwogen, zoals landingen in Engeland of 

Schotland, waarna uiteindelijk werd gekozen voor uitzending naar West-Indië. Bij elk van deze 

scenario’s werd ingecalculeerd dat eerst strijd zou moeten worden geleverd met de Engelse vloot; de 

maritieme glorie die met een zege op de Engelsen kon worden behaald ging geleidelijk steeds meer 

                                                 
116 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 595. 
117 Bosch, ‘Leevens-schets’, 316. 
118 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 595. 
119 Zie over deze oorlogsverklaring: Kubben, Regeneration and hegemony, 287-89. 
120 Eerder al, in december 1796, was een Franse poging tot een landing in Ierland mislukt. Zie over het Ierse 
invasieproject en de slag bij Kamperduin: C.N. Fehrmann, ‘Ierse dromen en de nederlaag bij Kamperduin’, Spiegel 
Historiael 3 (1968) 672-80; idem, Onze vloot in de Franse tijd. De admiralen De Winter en VerHuell (Den Haag 1969) 
27-50; Marianne Elliott, Wolfe Tone. Prophet of Irish independence (New Haven etc. 1989) 300-62; N.C.F. van Sas, 
‘Caesar, Brutus, Cincinnatus. Daendels als redder van Nederland, 1797-1799’, in: idem, Metamorfose, 315-328, 
aldaar 317-19. 
121 Van Sas, ‘Caesar, Brutus, Cincinattus’, 317-18. 
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gelden als het eigenlijke hoofddoel van de hele operatie. In september kreeg de opperbevelhebber 

ter zee Jan Willem de Winter, die persoonlijk weinig vertrouwen had in de goede afloop van de 

onderneming, bevel bij gunstige wind uit te varen en de Engelsen te ‘bevechten en vernielen’.122 De 

twee vloten troffen elkaar op 11 oktober, en de Engelsen, die zich niet lieten verrassen, brachten de 

Bataafse vloot zware verliezen toe. 

Het bevel tot het uitvaren van de vloot was gegeven door de Commissie voor Buitenlandse 

Zaken, die in de provisionele situatie verantwoordelijk was voor de coördinatie van de Frans-

Bataafse militaire samenwerking, en daarbij ook het oppergezag over de Bataafse zeemacht was 

gelaten. Zoals eerder reeds aan de orde kwam gold voor deze permanente commissie een afwijkende 

benoemingprocedure: kandidaat-leden werden genomineerd door de leden van de in de eerste 

Nationale Vergadering door Moderaten gedomineerde constitutiecommissie. Iedere maand werd 

één lid uitgeloot, dat echter direct kon worden herkozen. Deze procedure, die aan het begin van de 

eerste Nationale Vergadering was voorgesteld door de Commissie ter vervaardiging van een 

Reglement van orde onder leiding van Jan Bernd Bicker, had ertoe geleid dat de Commissie voor 

Buitenlandse Zaken steeds een sterk Moderate signatuur had behouden. Toen de tweede Nationale 

Vergadering na haar aantreden een geheel nieuwe commissie moest benoemen had zij de oude 

procedure verruild voor een verkiezing bij volstrekte meerderheid door de leden van de vergadering. 

Bij de verkiezing was echter gebleken dat de nieuwe vergadering ervaring in deze belangrijke 

commissie zwaar had laten meewegen, waardoor de op 26 september benoemde commissie met de 

Moderaten Bicker, Jordens en Queysen en verder de onafhankelijke leden Hahn, De Beveren en 

Gevers een vertrouwd karakter had.123 

Binnen de commissie had het initiatief tot het geven van het bevel niet gelegen bij de Moderate 

leden maar bij Hahn, Gevers, en Nuhout van der Veen, die als voorzitter van de vergadering als 

tijdelijk lid in de commissie zitting had.124 De Republikeinen zagen in het betreurde bevel van de 

Commissie voor Buitenlandse Zaken echter een uitgelezen mogelijkheid om de Moderaten in 

diskrediet te brengen.125 Terwijl het land nog in shock verkeerde, reageerden zij op 16 oktober met 

een door 23 Republikeinen ondertekend pakket van maatregelen, waaronder de instelling van een 

commissie die moest beramen hoe de vloot zo snel mogelijk weer hersteld kon worden, maar ook 

een oproep aan de verantwoordelijke Commissie voor Buitenlandse Zaken om zich bij de 
                                                 
122 Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 456. 
123 Met de nieuwe benoemingsprocedure liep de vergadering vooruit op de goedkeuring van het nieuwe reglement 
van orde voor de vergadering: ‘Concept-reglement van orde voor de Nationaale Vergadering’, Decreeten XIX, 19 
september 1797, 12, artikel 45; Dagverhaal VII, nr. 685 (zitting 26 september 1797) 228 en 233.  
124 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 597n; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Barclay aan Lord Grenville, 14 
oktober 1798, 392. Robert Barclay was een in Den Haag gevestigde bankier, die de Britse Foreign Secretary 
Grenville op de hoogte hield van de politieke gebeurtenissen in de Bataafse Republiek.  
125 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 596-97. 
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vergadering te komen verantwoorden.126 De eerstgenoemde maatregel werd op voorstel van de drie 

dagen eerder tot voorzitter verkozen Hugo Gevers commissoriaal gemaakt, de tweede door dezelfde 

voorzitter echter volkomen genegeerd.127 

Enkele dagen later sterkte een ander voorval de Republikeinen verder in de overtuiging dat zij 

ook onder de nieuwe samenstelling voortdurend werden tegengewerkt. De commissie die was 

ingesteld om te rapporteren over Van Hooffs voorstel over het Reglement had weliswaar de 

eventualiteit dat nog tijdens de lopende zittingstermijn wijzigingen in het Reglement zouden worden 

aangebracht weer op tafel gebracht, maar zij was tegelijkertijd van mening dat eerst een geheel 

nieuw reglement voor een eventuele derde vergadering zou moeten worden ontworpen, waarna 

altijd nog kon worden besloten delen van dit reglement van toepassing te verklaren op de huidige 

vergadering.128 De vergadering nam dit advies over en benoemde hiertoe een commissie. Zij ging 

daarmee voorbij aan het Republikeinse bezwaar dat dit proces maanden zou gaan duren, waardoor, 

in de woorden van De Lemon, ‘het geheele but’ van het voorstel verloren zou gaan.129 

Het was onder dit gesternte dat in de Republikeinse sociëteit het plan werd geboren voor een 

staatsgreep die ertoe moest leiden dat een louter uit loyale Republikeinen bestaande uitvoerende 

macht tijdelijk verregaande bevoegdheden kreeg, en dat de Provinciale Besturen geheel 

ondergeschikt werden gemaakt aan deze uitvoerende macht. Om dit te kunnen bewerkstelligen 

zouden de mondigste tegenstanders van de Republikeinen uit de Nationale Vergadering moeten 

worden verwijderd. Om de mogelijkheden tot een dergelijke coup te verkennen werd in de tweede 

helft van oktober binnen de sociëteit een commissie gevormd, bestaande uit de parlementariërs 

Vreede, Ockerse, Konijnenburg, Van Langen, Van der Hoeven, Nolet, Van Zonsbeek, Fokker en 

Theodorus van Leeuwen. Deze commissie opereerde in samenspraak met het Amsterdamse 

correspondentiebureau De Uitkijk. De uitkomst van hun gezamenlijke verkenningen was dat een 

staatsgreep alleen kans van slagen zou hebben wanneer de Fransen hieraan hun medewerking 

                                                 
126 De indiener van het voorstel was Adriaan van der Jagt: Dagverhaal VII, nr. 710 (zitting 16 oktober 1797) 434-35. 
127  De commissie die hierover rapporteerde nam, bij monde van Vreede, overigens gewoon het verzoek tot 
verantwoording weer op in haar rapport. Dit verzoek werd door de vergadering goedgekeurd, waarna De Beveren 
op 23 november rapporteerde over de beweegredenen van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, die er vooral in 
hadden bestaan dat zij tegemoet had willen komen aan de wens van de natie. Dit rapport stuitte op felle kritiek, 
maar uiteindelijk besloot de vergadering er na een langdurig debat genoegen mee te nemen: Dagverhaal VII, nr. 
710 (zitting 16 oktober 1797) 435; nr. 727 (zitting 30 oktober 1797) 575; nr. 739 (zitting 9 november 1797) 668-
69; nr. 741 (zitting 10 november 1797) 687; nr. 790 (zitting 19 december 1797) 197. 
128 Dagverhaal VII, nr. 713 (zitting 18 oktober 1797) 461-62. 
129 De commissie die hiertoe werd benoemd bestond uit de zwaargewichten Van de Kasteele, Queysen, Van Hooff, 
Van Manen en Vreede, maar zou uiteindelijk nooit rapport uitbrengen. In de lezing van Jan Pasteur was het 
uiteindelijk juist Vreede die, nadat de Republikeinen definitief hadden besloten tot een staatsgreep, de voortgang 
van deze commissie had geobstrueerd: Dagverhaal VII, nr. 713 (zitting 18 oktober 1797) 463; Decreeten XX (19 
oktober 1797) 374; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Pasteur aan La Révellière-Lépeaux, 19 juni 1798, 
592-94, aldaar 593. 
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verleenden. Dit zou pas mogelijk worden na het rappel van de Franse gezant François Noël en de 

markies de Beurnonville, die aan het hoofd stond van het Franse leger op Bataafs grondgebied, daar 

zij hun oren in Republikeinse ogen te veel hadden laten hangen naar de Moderaten. 130 

Vanuit De Uitkijk werd hierop een geheime onderhandelingsmissie naar Parijs op touw gezet. In 

ruil voor een bedrag van een miljoen gulden (gedeeltelijk te voldoen in haring en in respectievelijk 

door Vreede en Nolet geleverde linnen en jenever), stemde de corrupte directeur Paul Barras ermee 

in bij zijn medeleden te bemiddelen. Deze bemiddeling leidde ertoe dat het Directoire toezegde 

Noël en Beurnonville te zullen vervangen en instemde met een staatsgreep, mits deze zonder 

bloedvergieten zou plaatsvinden.131 Toen de beloofde wisseling van de wacht evenwel op zich liet 

wachten, werd van de zijde van de Republikeinse parlementsleden besloten de voorbereidingen 

voor de staatsgreep voorlopig te staken.132 

In Den Haag waren de geruchten over het bestaan van een plan tot het organiseren van een 

staatsgreep inmiddels doorgedrongen tot buiten de Republikeinse kring. Onder de 

verantwoordelijken hiervoor was in elk geval Jacob Blauw, de patriotse oud-pensionaris van Leiden 

die sinds 1795 had gediend als gezant in Frankrijk en bij de revolutionaire zusterrepublieken 

bezuiden de Italiaanse Alpen, maar op zijn eigen verzoek uit zijn laatste standplaats Turijn was 

teruggeroepen.133 Na een tussenstop in Parijs was Blauw eind november in Den Haag gearriveerd 

om wegens het district Gouda zitting te nemen in de tweede Nationale Vergadering.134 

Als gewaardeerde patriot en persoonlijke vriend van onder meer Theodorus van Leeuwen en 

Samuël Wiselius was hij al in Parijs gedeeltelijk ingewijd in de Republikeinse plannen, en na zijn 

aankomst in Den Haag werd hij toegevoegd aan de stuurgroep die was belast met de 

voorbereidingen voor de staatsgreep.135 Blauw aanvaardde deze rol slechts onder kenbaarmaking 

van zijn persoonlijke bezwaren tegen de voorgenomen coup. Al gauw stapte hij achter de rug van de 

                                                 
130 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 596. 
131 Schama, Patriots and liberators, 286; De Gou ed., Staatsregeling, I, xiv-xv.  
132 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief ‘Amsterdamse Jacobijnen’ aan Vreede, ca. 13 december 1797, 563-65. 
133 Dagverhaal VI, nr. 624 (zitting 27 juli 1797) 623-24. Over Blauw: Jean Alexandre en Marie-Rose Perrin-Chevrier, 
‘Un gentilhomme paisible, le “Batave” Jacobus Blaauw (1759-1829), AHRF 57.3 (1985) 335-52; idem, ‘Le fond de 
l’affaire Blaauw’, AHRF 57.4 (1985) 510-26; idem, ‘A travers son courrier. Blaauw, homme politique neerlandais 
temoin de son temps’, AHRF 58.3 (1986) 311-37. 
134 Alexandre en Perrin-Chevrier, ‘Fond de l’affaire’, 516. 
135 In een latere verantwoording van zijn rol tijdens de ontwikkelingen in de aanloop naar de staatsgreep probeerde 
Blauw het te doen voorkomen alsof de plannen van de Republikeinen hem waren doorgebriefd door zijn vriend 
Theodorus van Leeuwen. Uit andere bronnen blijkt echter dat hij wel degelijk behoorde tot de 
staatsgreepcommissie; de door Blauw voorgewende rol van buitenstaander valt ook niet te rijmen met zijn 
uitnodiging voor de beslissende vergadering van 21 januari, aan de vooravond van de coup: Jacob Blauw, ‘Memorie 
in dato 27 juni 1798’, in: Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, 623-32, aldaar 625. Vergelijk hiermee bijvoorbeeld 
Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 596. 
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Republikeinen om naar de Commissie voor Buitenlandse Zaken om opening van zaken te geven 

over wat hem al in Parijs ter ore was gekomen.136 

Intussen was in de Nationale Vergadering op 14 november bij monde van Pieter van de Kasteele 

rapport uitgebracht door de commissie die maatregelen moest bedenken om de gedecimeerde vloot 

zo spoedig mogelijk weer in haar oude staat te herstellen.137 Deze geheel uit unitarissen bestaande 

commissie pleitte voor een eenmalige heffing van acht procent over het jaarinkomen van iedere 

Bataafse ingezetene die meer verdiende dan driehonderd gulden.138 Hoewel het strikt genomen ging 

om een verplichte lening en niet om een belasting, een uitleg die er doorgaans overigens wel aan 

werd gegeven, zou hiermee hoe dan ook voorbij worden gegaan aan het in het Reglement opgenomen 

quotenstelsel, dat voorschreef dat heffingen net als in de oude Republiek moesten geschieden 

volgens vooraf vastgestelde gewestelijke quoten. De commissie ging met dit voorstel tot een 

verplichte algemene heffing zelfs verder dan de burgers van de Amsterdams Sociëteit voor Een- en 

Ondeelbaarheid, die in rekesten hadden aangedrongen op een algemene bijdrage van alle 

ingezetenen van de Republiek, ‘desnoods in weerwil der Provinciale Besturen’, maar het inzamelen 

van deze bijdrage wel op basis van vrijwilligheid hadden willen laten plaatsvinden.139  

Het plenaire debat over het voorstel van de Commissie Van de Kasteele verliep niet zozeer langs 

de lijnen van de partijen in de vergadering maar draaide uit op een klassieke krachtmeting tussen 

unitarissen en federalisten. De laatsten beriepen zich daarbij op het Reglement en de 

onrechtvaardigheid die een algemene heffing met zich meebracht voor de inwoners van gewesten 

waar landbouw en grondbezit de belangrijkste inkomstenbronnen waren, omdat dezen er het 

slachtoffer van zouden worden dat de kooplieden in de overige gewesten in het opgeven van hun 

inkomsten veel gemakkelijker konden frauderen. Hun tegenstanders wezen op de nood van de 

situatie en op de voortduring van het onrecht dat bij een heffing volgens het quotenstelsel de 

inwoners van het gewest Holland zou worden aangedaan.140 Het debat leek te eindigen met een 

nipte overwinning voor de federalisten, die het voorstel tot de algemene heffing van acht procent 

                                                 
136 Blauw, ‘Memorie’, 624. 
137  Deze commissie bestond uit Vreede, Van de Kasteele, Hoynck van Papendrecht, Aufmorth, Pompe van 
Meerdervoort, Van Hooff en Van Lennep, die dit rapport hadden opgesteld in samenspraak met de permanente 
Commissies voor Financiën en Buitenlandse Zaken, na advies te hebben ingewonnen bij het uitvoerende Comité 
voor Marine: Dagverhaal VII, nr. 712 (zitting 17 oktober 1797) 454-55; Dagverhaal VII, nr. 745 (zitting 14 
november 1797) 713-20; nr. 746 (zitting 14 november 1797) 721-24. Zie ook Victor Enthoven, ‘“Tot behoud van 
het lieve vaderland”. De nationale heffing op inkomen van 1798’, in: Henk Boels ed., Overheidsfinanciën tijdens de 
Republiek en het Koninkrijk, 1600-1850 (Hilversum 2012) 137-62, aldaar 143-45. 
138 Godefroi, Financiële unificatie, 78. 
139 Dagverhaal VII, nr. 709 (zitting 16 oktober 1797) 430. In het Dagverhaal wordt gesproken over ‘vier requesten 
van onderscheidene stemgerechtigde burgers van Amsterdam’, maar het vaste motto ‘Vrijheid, gelijkheid, één- en 
ondeelbaarheid’ dat aan dit en andere rekesten uit Amsterdam voorafging, maakt het aannemelijk dat ze afkomstig 
waren uit de gelederen van de sociëteit.  
140 Godefroi, Financiële unificatie, 81-85. 
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met 44 tegen 42 stemmen van tafel kregen.141 Dit was echter gerekend buiten Pieter Vreede. Als 

voorzitter van de vergadering lukte het Vreede het besluit dat maatregelen moesten worden 

gevonden om de vloot te herstellen opnieuw in handen te stellen van de Commissie Van de 

Kasteele, waarvan hij zelf deel uitmaakte.142 

Een week later kon de vergadering haar oren nauwelijks geloven toen zij Van de Kasteele met 

een iets andere argumentatie precies dezelfde algemene heffing van acht procent hoorde voorstellen. 

Vreede, die nu weer optrad als gewoon lid van de vergadering, stond direct klaar om – met succes – 

te eisen ‘dat men spoed maake’; het rapport behoefde volgens hem niet eerst onder de leden 

verspreid te worden voordat het debat kon beginnen, daar het toch ‘dezelfde mesure […] onder een 

verbeterde gedaante’ voorstelde. 143  Direct de volgende ochtend begon een merkwaardig debat 

waarop de verbijsterde tegenstanders van het voorstel zich nauwelijks hadden kunnen voorbereiden. 

De vergadering was daarbij voorbijgegaan aan de hevige protesten van Coert van Beyma, die er 

schande van sprak dat zelfs het origineel van het te bespreken rapport de vorige avond geheel 

onvindbaar was geweest.144 

De voorstanders lieten alle voorkomendheden varen in een ultieme poging het voorstel er 

ditmaal wel door te krijgen. Van Manen wees op het bestaan van een brief van het Provinciaal 

Bestuur van Holland, dat had gedreigd nooit met een belasting ‘bij wijze van quotisatie’ akkoord te 

zullen gaan. 145  Konijnenburg stelde, in een een-tweetje met de kring waaruit hij zelf was 

voortgekomen, dat de ‘publieke opinie’ zich reeds ten faveure van de algemene heffing had 

‘geopenbaard’.146 Ockerse bestond het zijn tegenstanders te verwijten dat zij in hun weerleggingen 

van dit rapport geen enkel argument naar voren brachten dat ze niet ook al bij hun – nota bene 

geslaagde! – pogingen tot verwerping van het vorige hadden genoemd.147 

Het was de som van overbekende argumenten en overtuigende drogredenen die de balans dit 

keer uiteindelijk naar de andere kant deed doorslaan. Tijdens een rumoerige avondzitting op 

zaterdag 2 december slaagde voorzitter Van Langen er in het debat tot een eind te brengen en de 

hoofdelijke stemming over de algemene vlootheffing te doen plaatsvinden. Het voorstel werd nu 

aangenomen met een ruime meerderheid van 58 tegen 36 stemmen.148 Exact een jaar nadat in de 

                                                 
141 Dagverhaal VII, nr. 757 (zitting 22 november 1797) 810. Zie voor de uitslag van de hoofdelijke stemming De 
politieke blixem, nr. 25 (1797) 196. 
142 Dagverhaal VII, nr. 757 (zitting 22 november 1797) 811. 
143 Dagverhaal VII, nr. 765 (zitting 30 november 1797) 874. 
144 Dagverhaal VIII, nr. 767 (zitting 1 december 1797) 13. 
145 Dagverhaal VIII, nr. 766 (zitting 1 december 1797) 6. 
146 Dagverhaal VIII, nr. 771 (zitting 2 december 1797) 46. 
147 Dagverhaal VIII, nr. 769 (zitting 2 december 1797) 31. 
148 Dagverhaal VIII, nr. 772 (zitting 2 december 1797) 55-56. Zie voor de uitslag van de hoofdelijke stemming De 
politieke blixem, nr. 27 (1797) 212-13. 
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eerste Nationale Vergadering het beginsel van eenheid en ondeelbaarheid was gedecreteerd, had de 

tweede Nationale Vergadering nu voor het eerst gebroken met het Reglement. 

De Republikeinen probeerden van het ontstane momentum gebruik te maken door de 

publicatie van een ‘openlijke verklaaring onzer politieke denkwijze’ die inhoudelijk grote 

overeenkomsten vertoonde met de aan het einde van de eerste vergadering door hen gepubliceerde 

Beoordeeling van het Ontwerp van Constitutie. Dit manifest Aan de Bataafsche natie, gedateerd op 12 

december, was ondertekend door 43 representant-leden van de Republikeinse sociëteit. 149  Het 

document bevatte negen grondbeginselen, die neerkwamen op een vertegenwoordigende 

democratie, de gelijkheid van alle burgers, een permanente invloed van het volk op zijn 

vertegenwoordigers (waaronder het recht van burgers om petities in te dienen en het recht van de 

grondvergaderingen om spontaan bijeen te komen), een eenheidsstaat op politiek en financieel 

gebied (één vertegenwoordigende vergadering, samenvoeging van de schulden, een nieuw 

belastingstelsel) en een uitvoerende macht die ‘onder behoorlijke verantwoordelijkheid gebragt’ 

werd. 

De auteurs van het manifest nodigden iedereen uit zich met hen te verenigen, terwijl zij zelf 

verklaarden – ‘wat er ook gebeure!’ – hun goedkeuring te geven ‘aan geene constitutie dan waarin 

deze sentimenten gevonden worden en vaststaan’.150 Intern hielden de Republikeinen de manier 

waarop de vergadering zou reageren op hun manifest Aan de Bataafsche natie voor de ultieme 

toetssteen in de beantwoording van de vraag of de door hen gewenste staatsinrichting misschien 

toch nog op parlementaire wijze kon worden bereikt. 

‘Het tijdstip, waarin wij thans zijn, is […] critiek’, schreef Jan Konijnenburg op 17 december aan 

zijn vriend Boudewijn van Rees. Wanneer de parlementsleden op het midden van het 

parlementaire spectrum ertoe zouden overgaan zich bij de 43 Republikeinen aan te sluiten, kon 

waarschijnlijk de parlementaire weg bewandeld blijven worden. ‘Willen zij niet’, zinspeelde hij op 

de staatsgreep, ‘dan hebben zij zeer zeker zichzelven, en waarschijnlijk ook het land bedorven.’ 

Konijnenburg drukte Van Rees op het hart vertrouwelijk om te gaan met de wetenschap dat de 

reacties op het manifest cruciaal zouden zijn. Zelfs veel van de 43 ondertekenaars waren hiervan 

volgens hem niet op de hoogte gesteld, omdat het document daarmee het karakter zou hebben 

gekregen van een ‘onstaatkundig’ dreigement.151 

                                                 
149 Het ging om de volgende leden: Van Altena, Aufmorth, Bakker, De Bère, Blauw, Bosch, Bromet, Fokker, 
Fronhoff, Gorter, Goudsblom, De Haan, Van der Hoeven, Hoogendijk, Janssen, Konijnenburg, Kreilkamp, Van 
Langen, Th. van Leeuwen, De Lemon, Libotté, Midderigh, Nieuwenhuis, Nolet, Nolst, Ockerse, Ondorp, Pertat, 
Pessers, Quesnel, Rabinel, Rant, Van Roseveld Cateau, Schermer, De Sonnaville, Toens, Nuhout van der Veen, 
Vonk, Voogd, Vreede, Welsman, Witbols en Van Zonsbeek. 
150 Schermer e.a., ‘Aan de Bataafsche natie’, 574-77. 
151 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Konijnenburg aan Van Rees, 17 december 1797, 427-28. 
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Toen de Nationale Vergadering uit zichzelf niet geneigd bleek het manifest Aan de Bataafsche 

natie aan de orde te stellen, werd zij hiertoe op 21 december aangezet door ‘tien eensluidende 

requesten van ingezetenen van Amsterdam’, vermoedelijk opgesteld binnen de Sociëteit voor Een- 

en Ondeelbaarheid en vervolgens binnen verschillende sociëteiten ter tekening aan de leden 

voorgelegd. 152  In deze rekesten werden de negen grondbeginselen uit het manifest letterlijk 

herhaald, en alle parlementsleden werden opgeroepen deze te onderschrijven.153 

Uit de reacties die volgden op het voorlezen van een van deze rekesten bleek dat een groot deel 

van de vergadering nog altijd niet van zins was zich op deze manier voor het blok te laten zetten.154 

Het meeste weerwerk kwam juist van de onafhankelijke leden die de Republikeinen hadden 

gehoopt nog aan hun kant te kunnen krijgen. Jacob Hahn ging tekeer over ‘het zaayen van 

wantrouwen, tweedracht, twist; het uitbraken van ongerijmden laster, het aanhoudend stoken van 

kwaad, de onzalige poging om ons vaderland in zijne vier hoeken in brand te steken’.155  

Jan van Hooff kon zijn driften helemaal niet meer de baas en sprak direct tot de ondertekenaars 

van het manifest, die volgens hem als minderheid van de vergadering het recht niet hadden gehad 

zich tot de natie te richten; zij vormden volgens hem een factie die zich door het geld van de 

volkssociëteiten liet ondersteunen, en die onwaardig was het volk te vertegenwoordigen en in de 

vergadering zitting te hebben. Hij sommeerde zijn 43 collega’s op de door hen in manifest gedane 

verklaring terug te komen, waarna de zitting geheel ontspoorde: Republikeinen stoven op van hun 

banken en schreeuwden dat Van Hooff bewijzen moest leveren voor zijn beweringen, het publiek 

mengde zich met handgeklap in het rumoer, de machteloze voorzitter Jacob Blauw bleef 

onophoudelijk met hamerslagen tot kalmte manen, en de redacteuren van het Dagverhaal zouden 

later wanhopig optekenen dat ‘het gedruis zoo groot was, dat het ons onmogelijk valt preciselijk op 

te geven, wat sommige leden geduurende dit toneel uitriepen’.156  

Pas na een kwartier was de rust zodanig teruggekeerd dat voorzitter Blauw kon besluiten de 

verdere bespreking van de rekesten tot de volgende dag uit te stellen, maar niet dan nadat Hahn, 

die zoals wel vaker moeiteloos wisselde tussen de rol van aanjager van het debat en die van man 

boven de partijen, had opgemerkt dat ‘zodanige opstuiving en geweldige beweging als wij daar 

gezien hebben, ons in de ogen der natie en van geheel Europa met schande overlaadt’.157 De angel 

                                                 
152 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 311, op 21 december 1797 bij de Nationale Vergadering ingekomen 
rekesten; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, nieuwsbericht van Bosset, 340. Bosset verbleef in Den Haag als 
agent van een aantal kleinere Duitse hoven. 
153 Dagverhaal VIII, nr. 792 (zitting 21 december 1797) 212-13. 
154 Vergelijk ook Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Bielfeld aan Frederik Willem II, 1 januari 1798, 343. 
155 Dagverhaal VIII, nr. 792 (zitting 21 december 1797) 214. 
156 Dagverhaal VIII, nr. 792 (zitting 21 december 1797) 215-16; nr. 793 (zitting 21 december 1797) 217. 
157 Dagverhaal VIII, nr. 793 (zitting 21 december 1797) 217-18. 
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bleek hiermee uit de discussie, maar de voor- en tegenstanders van het manifest bleven stelling 

nemen, eerst op 22 december en opnieuw vanaf 2 januari, toen de onbeslist gebleven kwestie 

wederom werd opgerakeld. 

Onder de parlementsleden die zich tegen het manifest uitspraken waren niet alleen Moderaten 

als Bicker, Van der Hoop en Scheltema, maar ook Van Manen en de Gelderse jurist Carel 

Hultman, een nieuwkomer in de vergadering. Uiterst heftig was ook de kritiek van Coert van 

Beyma, die eerder zelf nog had behoord tot de ondertekenaars van de Beoordeeling, maar nu niets 

geschikter achtte om tot een burgeroorlog te leiden als ‘de verbintenis […] van drie en veertig onzer 

medeleden’. In De politieke blixem kwam dit hem op het verwijt te staan de Judas onder de Twaalf 

Apostelen te zijn, die naar verwachting binnen een maand helemaal tot ‘de partij van Bikker’ zou 

zijn bekeerd.158 

Het verwijt dat door alle tegenstanders gedeeld werd was dat de ondertekenaars van het manifest 

hun standpunt heilig hadden verklaard door te stellen dat zij slechts met een grondwet zouden 

instemmen waarin alle negen door hen opgesomde grondbeginselen voorkwamen, waarmee ze 

voorbijgingen aan de vrije beraadslagingen en de meerderheidsbesluitvorming in de nationale 

volksvertegenwoordiging.159 Jan Bernd Bicker vroeg zich hardop af of het manifest 

 

‘niet zeer nabij komt aan de onfeilbaarheid; of die niet zo veel gezegd is, als dat zij zich verheeven 

houden boven alle overtuiging […] dat zij het zo veel beter als alle andere weeten, dat niets in staat 

is, om hun van hun systhema te doen veranderen […] De vraag is: moeten wij eene constitutie 

krijgen door overtuiging of door overheersing?160 

 

Het was Bernard Bosch die Bicker namens de Republikeinen het krachtigst van repliek diende. 

Bosch betuigde dat zijn hart altijd openstond voor overtuiging, voor meer verlichting. Wanneer aan 

deze verlichting, voegde hij hier evenwel aan toe, niet het vermogen moest worden toegeschreven 

het hart tot stellige keuzes te brengen, zou zij ‘de mensch in een gestadige twijffeling doen omdolen 

en het schepticismus zal alom de overhand krijgen’. De ‘waare verlichting’ doet, aldus Bosch, ‘ons 

het beste zien, brengt een overtuigingskracht mede en doet ons verkiezen of verwerpen’.161 

Bosch bracht in herinnering hoe hij reeds in 1793, in het hierboven besproken pamflet Aan het 

volk van Nederland over de waare constitutie, had getoond de ‘waare principes eener goede 

Republikeinsche constitutie’ te zijn toegedaan. Hij had vervolgens deze principes in de eerste 

                                                 
158 Dagverhaal VIII, nr. 800 (zitting 2 januari 1798) 278; De politieke blixem, nr. 32 (1798) 251-52. 
159 Schermer e.a., ‘Aan de Bataafsche natie’, 575 en 577.  
160 Dagverhaal VIII, nr. 795 (zitting 22 december 1797) 233-34. 
161 Dagverhaal VIII, nr. 802 (zitting 3 januari 1798) 292-93. 
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Nationale Vergadering maandenlang bediscussieerd horen worden, waarbij dezelfde argumenten 

‘tot verveelens toe’ waren herhaald. Hij had de nationale tijd verspild zien worden met deze 

‘overbodige lichtverspreiding’, en had uiteindelijk een punt bereikt waarop hij niet langer wilde 

wachten op ‘meerder licht’, omdat dit niet tot gevolg zou hebben dat de vergadering het ooit eens 

zou worden: ‘de Foederalist, de Aristocraat en de Republikain – ieder verwacht licht, voor zijn 

systeem dienstbaar’.162 

Het door hem ondertekende manifest had hij geoordeeld het enige overgebleven middel te zijn 

dat kon strekken tot de ‘vereeniging van de verschillende partijen’: ‘Indien toch de Aristocraat en 

Foederalist, tot zulk een declaratoir konden komen, dan waarlijk zoude de waare Republicain hem 

de hand van broederschap toereiken.’ Wie zich afvroeg waarom hij niet vóóraf gekend was in het 

plan om met een verklaring voor de dag te komen en waarom om zijn medewerking niet was 

gevraagd, wilde hij in overweging geven dat sommigen van de 43 ondertekenaars, onder wie hij ook 

zelf mocht worden gerekend, er weinig vertrouwen in hadden gehad dat diegenen die hen 

gedurende de eerste Nationale Vergadering hadden behandeld als ‘geadmitteerde byloopers’ nu 

bereid zouden zijn geweest tot onderlinge vereniging.163 

In de bijdrage van Bosch aan het debat over het manifest komt het Republikeinse denken in 

gecondenseerde vorm samen. In theorie geloofden de Republikeinen in de kracht van het debat, in 

het parlement als de arena waar dit debat zich behoorde af te spelen, en in de overtuiging als het 

geschiktste middel om tot overeenstemming te komen. In de praktijk waren zij er dusdanig van 

overtuigd dat de ideeën die zij uitdroegen het summum van verlicht denken vertegenwoordigden, 

dat ze in het parlement alleen die leden voor legitieme gesprekspartners hielden die bereid waren 

zich met hen in één partij te verenigen. Samen met de vanaf het begin van de omwenteling 

gehuldigde opvatting dat in tijden van revolutie ‘energiek’ handelen vereist was en de wrok die zij 

sinds de frustrerend verlopen eerste Nationale Vergadering koesterden jegens hun onbuigzame 

politieke tegenstanders, was het deze overtuiging die de Republikeinen hun toevlucht had doen 

zoeken in buitenparlementaire actie. 

Het debat over het manifest Aan de Bataafsche natie duurde voort tot 4 januari, waarna het 

uiteindelijk een stille dood stierf. Ook zonder besluit was het evenwel meer dan duidelijk geworden 

dat het manifest niet kon rekenen op de comfortabele meerderheid die de Republikeinen ertoe had 

kunnen bewegen toch de parlementaire weg te blijven bewandelen. Dit scenario was des te 

onwaarschijnlijker geworden door een andere ontwikkeling waarmee de Nationale Vergadering 

rond dezelfde tijd werd geconfronteerd. Vanaf medio december begonnen uit de gewesten 

                                                 
162 Dagverhaal VIII, nr. 802 (zitting 3 januari 1798) 293. 
163 Dagverhaal VIII, nr. 802 (zitting 3 januari 1798) 294. 
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berichten binnen te komen naar aanleiding van het besluit tot de algemene heffing van acht 

procent. Friesland, Drenthe, Overijssel, Groningen, Utrecht en Brabant lieten weten dit besluit om 

allerlei redenen niet te kunnen uitvoeren, Gelderland twijfelde vooralsnog en Zeeland verbond een 

reeks voorwaarden aan de maatregel, terwijl alleen Holland verklaarde zo spoedig mogelijk aan het 

besluit gehoor te zullen geven.164 Bij de eerste de beste keer dat de vergadering bij meerderheid had 

besloten te handelen in strijd met het Reglement, bleken acht van de negen gewesten de autoriteit 

van de Nationale Vergadering zonder scrupules te trotseren. Wanneer zij deze weg wilde blijven 

bewandelen, kon de volksvertegenwoordiging in Den Haag zich gaan opmaken voor een hopeloze 

machtsstrijd met provinciale vergaderingen die zich het recht voorbehielden zelf te bepalen waar de 

grenzen lagen van de nationaal uitgeoefende soevereiniteit. 

 

 

De staatsgreep van 22 januari 1798 

 

Op de voorlaatste dag van alweer het derde jaar van de Bataafse Vrijheid dat zonder grondwet zou 

verstrijken, arriveerde eindelijk de nieuwe Franse gezant Charles-François Delacroix in Den Haag.165 

Ook de Franse bondgenoot vond dat de intermediaire fase waarin de Bataven verkeerden nu wel 

lang genoeg had geduurd. Eerder die maand, op de dag dat de Bataven voor het eerst met het 

Reglement besloten te breken, had Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, Delacroix’ opvolger als 

minister van Buitenlandse Zaken, zijn handtekening gezet onder de instructie van de nieuwe 

gezant. 166  Delacroix moest er blijkens dit document voor zorgen dat de Bataafse Nationale 

Vergadering zo spoedig mogelijk haar goedkeuring gaf aan een grondwetsontwerp.167 

Om dit te bereiken moest hij bij voorkeur de weg van de overtuiging kiezen, maar – en in dit 

‘maar’ school meer dan waarin ook het einde van het Franse non-interventiebeleid – het was het 

Directoire gebleken dat er binnen de Bataafse Nationale Vergadering obstructie werd gepleegd door 

‘des hommes qui n’écoutent que leurs intérêts particuliers ou qui peuvent être soupçonnés d’obéir à 

des impulsions étrangères’; het zal duidelijk zijn dat daarbij niet werd gedoeld op Franse maar op 

                                                 
164 Dagverhaal VIII, nr. 786 (zitting 15 december 1797) 165-66; nr. 791 (zitting 21 december 1797) 206-8; nr. 792 
(zitting 21 december 1797) 209 en 211; nr. 795 (zitting 27 december 1797) 236-40; nr. 797 (zitting 29 december 
1797) 253-54; nr. 801 (zitting 3 januari 1798) 285-88; nr. 802 (zitting 3 januari 1798) 289-90.  
165 De komst van Delacroix had op zich laten wachten omdat hij eerst had moeten herstellen van een zware 
operatie waarbij een gezwel was verwijderd. Zie Schama, Patriots and liberators, 298.  
166 Zie over Talleyrand: Emmanuel de Waresquiel, Talleyrand. Le prince immobile ([Parijs] 2003). 
167 ‘Mémoire pour servir d’instructions au citoyen Charles Delacroix, ministre plénipotentaire de la République 
française près la République batave’, 2 december 1797, in: De Gou ed. Staatsregeling, I, 567-71. 
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Engelse invloed. 168 De gezant diende deze mannen aan het verstand brengen dat de Bataafse 

Republiek zonder grondwet niet in staat was alle verplichtingen na te komen die zij in het Verdrag 

van Den Haag met Frankrijk was aangegaan. In het uiterste geval zou dit ertoe kunnen leiden dat 

Frankrijk de alliantie met zijn bondgenoot eenzijdig opzegde, maar het zou dan wel alsnog alle 

rechten die het als veroveraar van het Nederlandse grondgebied toekwam laten gelden.169 

In de instructie van Delacroix werden geen namen genoemd, maar de Franse gezant, die de 

Bataafse politieke verhoudingen door zijn voormalige ministerschap zelf ook behoorlijk goed kende, 

moet via andere kanalen te verstaan zijn gegeven welke leden van de vergadering volgens het 

Directoire het meeste aandacht verdienden. Na zijn terugkeer in Den Haag had Jacob Blauw de 

Moderaten Jan Bicker en Gerrit Jordens, beiden lid van de Commissie voor Buitenlandse Zaken, 

aangeraden ter voorkoming van erger schriftelijk hun ontslag uit de vergadering te nemen, omdat 

hem in Parijs was gebleken dat zij ‘onaangenaam waren aan het Fransche gouvernement’.170 

Dat Delacroix op zijn minst een vermoeden had dat hij in deze richting moest denken blijkt uit 

de eerste officiële optredens in zijn nieuwe functie. Op 6 januari zat de nieuwbakken gezant aan bij 

een diner ten huize van Jacob Hahn. Onder de vele aanwezigen bevonden zich de andere vijf leden 

van de Commissie voor Buitenlandse Zaken en Jan van Hooff, die zijn felle verzet tegen het 

manifest Aan de Bataafsche natie een dag eerder beloond had gezien met de verkiezing tot voorzitter 

van de Nationale Vergadering.171 Delacroix greep zijn aanwezigheid in dit gezelschap aan om tijdens 

een discussie over de politieke stand van zaken vol vuur te verklaren dat hij niet begreep dat er bij 

de Bataven geen Brutus was opgestaan die het monsterlijke Reglement had vernietigd zo gauw het in 

de wereld was geholpen.172 Later zou de gezant in de wandelgangen opscheppen dat hij die dag 

besloten had de revolutie naar zijn hand te zetten.173 

Op 9 januari ging Delacroix in op het verzoek tot een onderhoud met de leden van de 

Commissie voor Buitenlandse Zaken en Van Hooff, die in zijn hoedanigheid van voorzitter van de 

vergadering als tijdelijk lid in deze commissie zitting had. De commissieleden stelden zich na het 

drie dagen eerder voorgevallen incident uiterst meegaand op en vroegen Delacroix hoe hij de 

                                                 
168 ‘Mannen die slechts denken aan hun eigenbelang of die ervan verdacht kunnen worden te gehoorzamen aan 
buitenlandse druk’: ‘Mémoire pour servir d’instructions’, 569-70. 
169 ‘Mémoire pour servir d’instructions’, 570. 
170 Blauw, ‘Memorie’, 624; [Jacob Kantelaar ed.], Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 january 
1798, en van het arrest en ontslag van 28 leden der Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland 
(Amsterdam 1799), brief Jordens aan Blauw, 14 december 1797, 300-1. 
171 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Delacroix aan Talleyrand, 10 januari 1798, 611-14, aldaar 612; Dagverhaal 
VIII, nr. 806 (zitting 5 januari 1797) 321-22. 
172 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 599-600; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Bielfeld aan Frederik Willem 
II, 8 januari 1798, 344. 
173 Peter P. Hill, William Vans Murray Federalist diplomat. The shaping of the peace with France, 1797-1801 (Syracuse 
1971) 77. 
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grondwet voor de Bataafse Republiek voor zich zag. De Franse gezant deelde hierop de hoofdpunten 

mee uit een Projet de constitution pour la République batave dat hij van het Directoire had 

meegekregen, en dat hij gedurende zijn gezantschap steeds zou hanteren als toetssteen voor de 

aanvaardbaarheid van de Bataafse grondwetsplannen.174 In zijn verslaglegging van deze bijeenkomst 

aan Talleyrand benadrukte Delacroix de volgende dag dat hij niet had nagelaten zijn 

gesprekspartners deelgenoot te maken van ‘l’insinuation indiquée dans mon instruction’, zodat zij 

er nu zeker van doordrongen waren dat Frankrijk niet zou aarzelen zijn rechten over het Bataafse 

volk te laten gelden ‘pour le forcer à être heureux’.175  

Aan Talleyrand deed Delacroix het op 10 januari nog voorkomen dat hij alle partijen zoals in 

zijn instructie was aangegeven ‘par les voies de la persuasion’ nader tot elkaar probeerde te 

brengen;176 in werkelijkheid had de gezant, zoals Ockerse op dezelfde dag aan Wiselius liet weten, 

op dat moment echter al besloten zijn steun te verlenen aan het Republikeinse voornemen de 

grondwet door een staatsgreep tot stand te brengen.177 Nog in Frankrijk was Delacroix, buiten 

Talleyrand en de instructie om en dus waarschijnlijk op last van de omgekochte directeur Barras, 

opgedragen met Pieter Vreede van gedachten te wisselen.178 Dit deelde hij mee aan een afvaardiging 

uit de Republikeinse stuurgroep die in oktober was ingesteld om een eventuele staatsgreep te 

coördineren, toen deze hem op 4 januari was komen bezoeken. Vreede zelf zat op dat moment ziek 

thuis in Tilburg, maar Delacroix ontving de Republikeinse afvaardiging niettemin met alle egards 

en verklaarde de Bataven te zullen helpen aan een grondwet die het federalisme met wortel en tak 

zou uitroeien. 179  Tijdens deze bijeenkomst werd afgesproken dat de Republikeinen hun 

belangrijkste ideeën in de komende dagen voor de gezant op papier zouden zetten, en dat 

vervolgens zou worden gekeken in hoeverre deze overeenstemden met de wensen van het Franse 

bewind. 180  De plannen voor een staatsgreep moeten ter sprake zijn gekomen in een tweede 

bijeenkomst enkele dagen later, nadat Delacroix’ optreden tijdens het diner bij Hahn de 

Republikeinen hadden gesterkt in de overtuiging dat hij aan hun kant stond.181 

                                                 
174 ‘Projet de constitution pour la République batave’, in: De Gou ed., Staatsregeling, I, Delacroix aan Talleyrand, 16 
juni 1798, bijlage 5, 441-83. 
175 ‘de in mijn instructie vermelde aantijging’; ‘om het te dwingen gelukkig te zijn’: De Gou ed., Staatsregeling, I, 
Delacroix aan Talleyrand, 10 januari 1798, 612-13. 
176 ‘langs de weg van de overtuiging’: De Gou ed., Staatsregeling, I, Delacroix aan Talleyrand, 10 januari 1798, 613. 
177 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Ockerse aan Wiselius, 10 januari 1798, 614-15. 
178 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 599. 
179 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Ducange aan Delacroix, 5 januari 1798, 604-5. Zie ook Annie Jourdan, ‘Le 
rôle des agents français dans la Constitution batave de 1798’, AHRF 80.1 (2008) 99-119, aldaar 104. 
180 De Gou ed., Staatsregeling, I, Ducange aan Delacroix, 5 januari 1798, 604. 
181 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 600; De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Ducange aan Delacroix, 8 januari 1798, 
607; Ockerse aan Wiselius, 10 januari 1798, 614. 
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Zij waren al eerder over de ‘ware dispositiën en last’ van Delacroix onderricht door Brahain 

Ducange, een relatieve nieuwkomer op het hoogste politieke niveau die in deze fase van de strijd 

een opmerkelijke rol zou spelen. 182  Ducange, een Fransman van origine, was een intelligente 

vrijbuiter die veel had rondgezworven en duizend en een betrekkingen had gehad. Mede daar hij 

zowel het Frans als het Nederlands vloeiend beheerste was hij door Barras aanbevolen bij Delacroix, 

die hem na enige aarzeling in dienst had genomen als secretaris.183 In die hoedanigheid woonde 

Ducange de vergaderingen bij van de Republikeinse commissie, en rapporteerde hij vanaf 5 januari 

dagelijks aan de gezant over de vorderingen van de Republikeinse visie op de grondwet die voor 

Delacroix op schrift werden gesteld.184 

Als bijlage van zijn brief van 9 januari stuurde Ducange het persoonlijk door hem vertaalde plan, 

vergezeld van het oordeel dat de Republikeinen weliswaar brave lieden waren maar dat uit dit 

‘brouillon constitutionnaire’ viel op te maken dat het hen aan heldere ideeën ontbrak. 185  In 

dezelfde brief beweerde Ducange dat de Republikeinen die hij had getroffen zeker in de afwezigheid 

van Vreede verlangden naar de persoonlijke leiding van Delacroix, en dat meerderen van hen 

hadden verklaard ieder Frans voorstel zelfs met de ogen dicht te zullen accepteren.186 Door de 

onderhandelingspartners van Delacroix op deze manier voor te stellen probeerde Ducange, die 

gemene zaak had gemaakt met de Republikeinen, de gezant het gevoel te geven dat het hem weinig 

moeite zou kosten de door het Directoire gewenste punten in de Bataafse grondwet opgenomen te 

krijgen. Tegelijkertijd werkte hij samen met de Republikeinen aan een strategie die moest leiden tot 

een plan waarin zo veel mogelijk van hun eigen ideeën terugkwamen, maar op grond waarvan 

Delacroix eveneens zijn noodzakelijke medewerking aan de staatsgreep zou verlenen.187 

Waarschijnlijk nog altijd op 9 januari bezorgde Ducange het plan voorzien van Delacroix’ 

commentaar weer bij de Republikeinse staatsgreepcommissie.188 Twee dagen later liet hij de gezant 

weten dat zij zich tijdens een bijeenkomst in de woning van Konijnenburg in principe akkoord 

hadden verklaard met de wensen van de Franse regering, wat ze op 12 januari nog eens persoonlijk 

                                                 
182 De Gou ed., Staatsregeling, I, Ockerse aan Wiselius, 10 januari 1798, 614. 
183 De Gou ed., Staatsregeling, I, xviii, xix, xxxii-xxxiii. Over Ducange: De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Ducange 
aan Delacroix, 31 december 1797, 596-98; Authentique bylagen tot de gebeurenissen van den 12 junij 1798, nr. 7 (1798) 
4-19; Rosendaal, Bataven!, 355-58. 
184 In zijn verslag van de bijeenkomst van 8 januari maakt Ducange melding van ongeveer vijftien parlementsleden. 
Uit zijn brieven aan Delacroix en het gedenkschrift van Van Langen valt op te maken dat hiertoe in elk geval 
hebben behoord: Blauw, Fokker, Van der Hoeven, Konijnenburg, Van Langen, Theodorus van Leeuwen, De 
Lemon, Ockerse, Nolet, Rant, Vonk en Van Zonsbeek: De Gou ed., Staatsregeling, I, Ducange aan Delacroix, 8 
januari 1798, 606; brief Ducange aan Delacroix, 11 januari 1798 (nr. 124) 617; Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 596. 
185 ‘constitutionele kladwerk’: De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Ducange aan Delacroix, 6 januari 1798, 605; Van 
Langen, Van Leeuwen en Vonk zouden verantwoordelijk zijn voor de redactie van dit plan.  
186 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Ducange aan Delacroix, 9 januari 1798, 608-9. 
187 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Ducange aan Fokker, ca. 19 januari 1798, 625. 
188 De Gou ed., Staatsregeling, I, Ducange aan Delacroix, 9 januari 1798, 609. 
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zouden komen bevestigen. Bij deze ontmoeting zou Delacroix tevens een lijst worden overhandigd 

met leden van de Nationale Vergadering die bij de staatsgreep uit hun ambten moesten worden 

gezet.189 De dagen die volgden stonden in het teken van de nadere uitwerking van een document 

dat de goedkeuring van beide partijen kon wegdragen. De staatsgreep zou hoe dan ook niet kunnen 

plaatsvinden voor 22 januari, want een voorwaarde was de medewerking van de voorzitter van de 

Nationale Vergadering, en zolang het voorzitterschap werd bekleed door Jan van Hooff kon hiervan 

geen sprake zijn.190 

Op de dag dat Delacroix en de Republikeinen voor het eerst samenkwamen had Hugo Gevers, 

die zoals veel van zijn collega’s een vermoeden moet hebben gehad van de coupplannen maar op dat 

moment nog zeker niet van de hoed en de rand wist, in de Nationale Vergadering voorgesteld een 

commissie te benoemen die er bij de constitutiecommissie op aandrong dat zij haast maakte met 

haar grondwetsontwerp.191 Dit voorstel was te midden van de heftige discussies over het manifest 

Aan de Bataafsche natie ontsnapt aan de aandacht van de vergadering. Een week later, op 11 januari, 

had Gevers, die intussen aanwezig was geweest bij Delacroix’ scherpe veroordeling van het Reglement 

en aan Valckenaer schreef erop te vertrouwen ‘dat zijn presentie tot bespoediging der constitutie 

veel zal toebrengen’, hetzelfde voorstel nogmaals bij de vergadering ingediend.192 De gewestelijke 

weigeringen mee te werken aan de algemene heffing tot herstel van de vloot hadden de Bataafse 

Republiek volgens Gevers doen terechtkomen in de grootste crisis sinds haar oprichting, omdat zij 

daarmee nutteloos werd voor haar bondgenoten, en machteloos tegenover haar vijanden. De enige 

hoop die de Bataven restte was de spoedige vestiging van een grondwet die alle provinciale 

soevereiniteit zou vernietigen. Hij wilde daarom dat een twaalfkoppige commissie zich naar de 

constitutiecommissie zou begeven om haar tot spoed te manen.193 

Het voorstel kreeg ditmaal bijval van onafhankelijke unitarissen als Jan Pasteur – die het voorstel 

samen met Gevers en enkele anderen had opgesteld194 – Willem de Beveren en Abraham Pompe 

van Meerdervoort, maar ook van de eenheidsgezinde Moderaat Caspar Bijleveld. De partijloze 

federalist Tammo ten Berge en de federalistische Moderaat Gerrit Jordens stelden evenmin bezwaar 

te hebben tegen de commissie, maar lieten wel aantekenen dat zij daarmee niet konden worden 

                                                 
189 Of deze lijst ook daadwerkelijk bij deze gelegenheid al is overhandigd is onzeker. Volgens Van Langen zou de 
lijst uiteindelijk pas in het weekend voorafgaande aan de staatsgreep zijn opgesteld: De Gou ed., Staatsregeling, I, 
brief Ducange aan Delacroix, 11 januari 1798 (nr. 123) 616-17; vergelijk Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 602. 
190 De Gou ed., Staatsregeling, I, Ockerse aan Wiselius, 10 januari 1798, 614: ‘Kon er nu ooit slobberiger hoofd aan 
’t ligchaam komen in dit moment, dan dit? Cela nous dérange pour une quinzaine.’ (Dit dwarsboomt ons voor 
twee weken.) 
191 Dagverhaal VIII, nr. 804 (zitting 4 januari 1798) 312. 
192 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Gevers aan Valckenaer, 11 januari 1798, 616. 
193 Dagverhaal VIII, nr. 806 (zitting 11 januari 1798) 328. 
194 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, Pasteur aan La Révellière-Lépeaux, 19 juni 1798, 593. 
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verondersteld in te stemmen met de – unitarische – premissen van het voorstel. De Republikein 

Michäel Witbols dacht dat het voorstel weinig zou uithalen maar verzette zich er ook niet tegen, 

waarna voorzitter Van Hooff een unaniem besluit kon opmaken.195 

De volgende dag begaf de commissie zich naar de Trêveszaal, waar de constitutiecommissie in 

buitengewone vergadering bijeen was. Namens de commissie beperkte Van de Kasteele zich vooral 

tot algemeenheden, in een toespraak waarin niets was terug te vinden van Gevers’ eerder gedane 

beroep op de noodzaak tot vernietiging van de gewestelijke soevereiniteit.196 De toespraak van Van 

de Kasteele werd beantwoord door Ockerse, die zijn avonduren wijdde aan het voorbereiden van de 

staatsgreep, maar overdag als de tijdelijke voorzitter van de constitutiecommissie moeilijk bezwaar 

kon maken tegen initiatieven die de vergadering op een andere manier in dezelfde richting moesten 

stuwen. Ockerse beloofde dat de leden van de constitutiecommissie onderling zouden overleggen 

hoe zo spoedig mogelijk aan de wens van de vergadering kon worden voldaan.197 

De uitkomst van dit overleg kwam Ockerse samen met zijn medeleden Hoffman en De Mist aan 

de vergadering meedelen op maandag 15 januari. De precieze datum waarop de 

constitutiecommissie haar ontwerp zou afronden kon zij nog niet bepalen, maar het zou zeker tegen 

het eind van februari zijn. Verder kon Ockerse de vergadering alvast verzekeren dat het ontwerp zou 

zijn gebaseerd op alle bekende grondbeginselen van de revolutie, waaronder de 

vertegenwoordigende democratie, de rechten en plichten van de mens en burger, de scheiding van 

kerk en staat, een ‘energiek maar tevens verantwoordelijk’ uitvoerend bestuur, maar ook – en vooral 

– de volstrekte politieke en financiële eenheid. Ter bespoediging van de voorziene plenaire 

beraadslagingen over haar ontwerp nodigde hij de vergadering uit deze beginselen alvast goed te 

keuren, en te verklaren dat zij geen andere grondwet zou aannemen dan een grondwet die op deze 

beginselen was gebaseerd.198 

Aan het eind van zijn toespraak bezwoer Ockerse het land te redden of op zijn post te zullen 

sterven, waarmee hij de vergadering herinnerde aan de gevleugelde woorden die Pieter Paulus had 

geproken bij de opening van de eerste Nationale Vergadering. Hugo Gevers stelde hierop voor deze 

eed door de gehele vergadering te laten herhalen, in de hoop dat een collectief uitgesproken 

revolutionaire geloofsbelijdenis de verwezenlijking van zijn voornemen om de verschillende partijen 

op één lijn te krijgen dichterbij zou brengen. Toen aan zijn voorstel gevolg werd gegeven, heeft het 

                                                 
195  De benoemde commissie bestond uit Van de Kasteele, Gevers, Bijleveld, Ondorp, Pasteur, Aufmorth, 
Kantelaar, Blauw, Costerus, Verhagen, Pompe van Meerdervoort en Witbols: Dagverhaal VIII, nr. 806 (zitting 11 
januari 1798) 328; nr. 809 (zitting 11 januari 1798) 346-49.  
196 De Gou ed., Staatsregeling, I, 294-96: notulen van de extraordinaire vergadering van 12 januari 1798. 
197 Dagverhaal VIII, nr. 810 (zitting 12 januari 1798) 356; nr. 811 (zitting 12 januari 1798) 367-68; De Gou ed., 
Staatsregeling, I, 296-98. 
198 Dagverhaal VIII, nr. 808 (zitting 15 januari 1798) 352. 
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plechtige moment dat zich hierdoor voordeed bij het publiek op de tribunes wellicht inderdaad de 

indruk gegeven van een hernieuwde eensgezindheid. Onder de volksvertegenwoordigers liepen de 

meningen over de reddingsactie waarbij het land het meest gebaat was daarvoor al te zeer uiteen.199 

Na enige discussie over de vraag of de vergadering gerechtigd was de grondslagen van de 

aanstaande grondwet reeds goed te keuren, besloot zij hierover advies te vragen aan een 

zevenkoppige commissie onder leiding van Pasteur, die geheel was samengesteld uit leden van het 

twaalftal dat eerder bij de constitutiecommissie op bezoek was geweest. Op Kantelaar na bestond de 

commissie geheel uit gematigde Hollandse unitarissen. 200  Commissielid Jacob Blauw, wiens 

betrokkenheid bij het voorbereiden van de staatsgreep in het Republikeinse kamp van ‘eer tegen- 

dan medewerkende’ aard was, overtuigde zijn medecommissieleden van het onheil dat hen boven 

het hoofd hing.201 Naar aanleiding van de door Blauw verstrekte informatie besloot de Commissie 

Pasteur een uiterste poging te doen de staatsgreep overbodig te maken. Pasteur zelf werd door zijn 

medeleden gemachtigd tot dit doel een rapport op te stellen, terwijl Blauw zoveel mogelijk 

parlementsleden van wie tegenstand verwacht werd zou proberen te over te halen.202 

Het rapport werd op 19 januari in de vergadering voorgedragen. De beginselen waarop de 

constitutiecommissie had betuigd dat haar toekomstige grondwetsontwerp gebaseerd zou zijn, 

stonden volgens de commissie in schril contrast met de situatie die zich nu al bijna twee jaar lang 

voortsleepte. De Nationale Vergadering bestond uit te veel leden en werkte te traag. Zij werd nog 

altijd belemmerd door een federalistisch Reglement dat haar onmachtig maakte, waardoor zij er maar 

niet in slaagde in deze kritieke fase van de strijd tegen Engeland de verslagen zeemacht te herstellen, 

een beschamende situatie waarover de ‘grooten bondgenoot’ Frankrijk zich terecht beklaagde. De 

commissie stelde daarom voor een nieuwe commissie te benoemen, die moest bepalen hoe de 

binnen de constitutiecommissie reeds overeengekomen beginselen – waaronder voor het herstel van 

de vloot in het bijzonder het eenheidsbeginsel van belang was – al vóór de invoering van de 

grondwet konden worden toegepast.203 

                                                 
199 Dagverhaal VIII, nr. 808 (zitting 15 januari 1798) 352; Vergelijk ook Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 486-87. 
200 Dagverhaal VIII, nr. 811 (zitting 15 januari 1798) 364-66. De commissie bestond dit keer uit Pasteur, Blauw, 
Van de Kasteele, Pompe van Meerdervoort, Bijleveld, Kantelaar en Costerus. Noch Costerus, die naar de 
Republikeinen neigde, noch de federalistische Moderaat Kantelaar ondertekende het rapport; alle ondertekenaars 
waren daarmee Hollandse unitarissen met een afkeer van heftige maatregelen. 
201 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 596. 
202 Blauw, ‘Memorie’, 625-26; Samuel Iperuszoon Wiselius, ‘Beknopt verhaal van hetgene kort voor de omwending 
der zaken van 22 jan. 1798 is voorgevallen’, in: Colenbrander ed., Gedenkstukken II, 588-92, aldaar 590. Dat Blauw 
inderdaad heeft geprobeerd andere parlementsleden over te halen voor het rapport te stemmen lijkt te kunnen 
worden opgemaakt uit het ‘Beknopt verhaal’ van Wiselius. Enig wantrouwen is hier echter op zijn plaats, want 
Wiselius’ relaas bevat veel feitelijke onjuistheden en kent een gebrekkige chronologie.  
203 Dagverhaal VIII, nr. 816 (zitting 19 januari 1798) 403-6. 
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Het rapport bevatte feitelijk weinig dat niet al eerder door de vergadering gedecreteerd was en 

werd vrijwel direct met 85 voorstemmen goedgekeurd. Alleen 24 fervente federalisten bleven zich 

ertegen verzetten.204 Een dergelijke uitslag was eerder die dag al door commissievoorzitter Pasteur 

voorspeld aan de Franse gezant Delacroix, aan wie hij samen met Hugo Gevers een bezoek had 

gebracht. Gevers was de dag ervoor aanwezig geweest bij een vergadering van de Commissie voor 

Buitenlandse Zaken, waar Cornelis Felix van Maanen, procureur-generaal van Holland en Zeeland 

en een van de oprichters van de Haagse Gemenebestgezinde Sociëteit, ‘ambtshalve’ was komen 

melden ‘dat sedert eenige dagen geruchten omloopen, dat alhier in Den Haage tegens de Nationale 

Repraesentatie en de Committés van Uitvoerende Macht eenige trames worden gemachineerd, 

welke eerlang door list of geweld zouden geëxecuteerd worden’.205 

Gewapend met deze informatie uit officiële hoek hadden Pasteur en Gevers Delacroix willen 

doordringen van de ernst van de situatie. Met de inhoud van het rapport dat later die dag in de 

vergadering in stemming gebracht zou worden, en waarvan Pasteur de gezant eerder al een 

Franstalig extract had toegezonden, wilden zij hem er intussen van overtuigen dat de Bataven nu 

echt doelgericht afkoersten op het herstel van de vloot; de Bataafse Republiek zou daarmee haar 

verplichtingen als bondgenoot nakomen. 206 Delacroix had tijdens dit bezoek nauwelijks moeite 

gedaan te verbergen dat hij al op de hoogte was van het scenario waarvan door Gevers en Pasteur 

gewag was gemaakt. De laatstgenoemde had de gezant hierop voorgespiegeld waartoe een schending 

van de nationale volksvertegenwoordiging zou leiden: kennis en kapitaal zouden uit het land 

wegvloeien, de Bataafse kredietwaardigheid zou afnemen, en de Bataafse Republiek zou juist meer 

moeite hebben aan haar financiële verplichtingen jegens Frankrijk te voldoen. 

Toen Delacroix niet ontvankelijk bleek voor zijn waarschuwingen en het gesprek met het tweetal 

bruusk beëindigde, restte Pasteur weinig anders dan voort te gaan op de ingeslagen weg. In het 

decreet van 19 januari was bepaald dat de commissie die hij voorzat de vergadering van nader advies 

                                                 
204 Het Dagverhaal vermeldt de stemverhouding niet. Dagverhaal VIII, nr. 816 (zitting 19 januari 1798) 407. Pasteur 
spreekt later over 85 voorstemmen, terwijl Blauw het heeft over 80 voorstemmen tegen 25 tegenstemmen. De 
stemverhouding van 85 tegen 24 stemmen wordt gegeven in het meestal goed geïnformeerde blad De politieke 
blixem, nr. 33 (1798) 261. Vergelijk Jacob Blauw, ‘Mémoire ou renseignements sur la Hollande’, 10 december 
1799, in: Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, 633-73, aldaar 642; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, Pasteur aan 
La Révellière-Lépeaux, 19 juni 1798, 593. 
205 De Gou ed., Staatsregeling, I, 623-34: secrete notulen van de Commissie voor Buitenlandse Zaken van 18 januari 
1798; GADH, Archief Gemeenebestgezinde burgersociëteit, inv. nr. 3. Over C.F. van Maanen: M. Elisabeth Kluit, 
Cornelis Felix van Maanen, tot het herstel der onafhankelijkheid. 9 september 1769 – 6 december 1813 (Groningen 1954); 
Lok, Windvanen, passim. 
206 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, Pasteur aan La Révellière-Lépeaux, 19 juni 1798, 594. Op basis van het 
Franstalige extract zou Delacroix later over het rapport van Pasteur schrijven: ‘Il faut observer que les bases mises 
en avant étaient évidemment insuffisantes’ (‘Opgemerkt dient te worden dat de voorgestelde grondslagen duidelijk 
ontoereikend waren’): De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, inventaris van de 
bijlagen, 476. Het extract zelf is als bijlage 6 bij deze brief gevoegd en is opgenomen in De Gou ed., Staatsregeling, I, 
618-20. 
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zou dienen. Dit advies, dat Pasteur op zondag 21 januari opstelde met zijn medecommissieleden 

Bijleveld en Van de Kasteele, bevatte twee concrete voorstellen. Allereerst zou de Nationale 

Vergadering uit haar midden een zogeheten Nationale Raad van 21 leden benoemen, die veel 

voorkomende zaken als rekesten over de in- en uitvoer van goederen en het verlenen van 

paspoorten op eigen gezag zou mogen afhandelen, en inkomende stukken van andere aard zou 

voorbereiden en van een advies voorzien, zodat de dagelijkse werkzaamheden van de vergadering 

konden worden bespoedigd. In de tweede plaats zou de vergadering direct overgaan tot de 

benoeming van een vijfkoppig Uitvoerend Bewind, dat verantwoordelijk zou worden voor de 

buitenlandse betrekkingen en voor de Bataafse krijgsmacht, en het gezag zou krijgen over de 

uitvoerende comités.207  

In de geschiedschrijving is nogal eens de vraag gesteld of de Republikeinse staatsgreep wel een 

noodzakelijke staatsgreep was. Historici die deze vraag ontkennend beantwoorden, hebben zich op 

het standpunt gesteld dat de meerderheid van de Nationale Vergadering uiteindelijk langs 

parlementaire weg met de noodzakelijke hervormingen zou hebben ingestemd. 208  Zij volgen 

daarmee het oordeel van direct betrokkenen als Blauw, Wiselius en Pasteur.209 In een verongelijkte 

brief aan de Franse directeur Louis-Marie de la Révellière-Lépeaux deed de laatste het enige 

maanden later voorkomen alsof alles zich door het rapport dat hij op 22 januari in de vergadering 

had willen voordragen zou hebben geschikt ‘sans choc et sans violence’.210 Een eenvoudige blik op 

de inhoud van dit rapport volstaat echter om vast te stellen dat dit allerminst het geval was. 

Weliswaar kwam de Commissie Pasteur met enige voorstellen tot veranderingen, maar op het vlak 

van de ‘éénheid van bestaan en bestuur’ stelde zij 

 

‘dat men zoude moeten verlangen, dat zij daadlijk in eens zoude kunnen ingevoerd worden; doch 

dit is in verband met zoo veele andere zaaken, de overgang daar toe is zoo moeijelijk, en moet met 

zoo veel voorzigtigheid geschieden, dat dezelve niet wel voor een tusschen-bestuur van weinig 

maanden ingevoerd kan worden’.211 

 

                                                 
207  ‘Concept-rapport, ter voldoening aan het Decreet Commissoriaal der N.V. van 19 jan. 1798’, in: [Jacob 
Kantelaar ed.], Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 january 1798, en van het arrest en ontslag 
van 28 leden der Nationaale Vergadering, representeerende het volk van Nederland (Amsterdam 1799) 47-52. 
208 Zie met name Schama, Patriots and liberators, 303-8 en 313-15; Baggerman en Dekker, Kind van de toekomst, 435. 
Vergelijk hiermee ook De Gou ed., Staatsregeling, I, xli; Vuyk, Jacob Kantelaar, 134; Van Sas, Bataafse Terreur, 40. 
209 Zie Blauw, ‘Memorie’, 625-26; Blauw, ‘Mémoire’, 642-43; Blauw, Mr. Jacobus Blauw, laatst envoyé der Bataafsche 
Republiek aan het hof van Weenen, aan het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek (Rotterdam [1798]) 13-14; 
Wiselius, ‘Beknopt verhaal’, 589-91; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, Pasteur aan La Révellière-Lépeaux, 19 
juni 1798, 592-94. 
210 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, Pasteur aan La Révellière-Lépeaux, 19 juni 1798, 594. 
211 ‘Concept-rapport’, 48. 
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De commissie adviseerde dat de gewesten daarom voorlopig het beheer zouden houden over hun 

eigen financiën.212 Zij stelde bovendien geen enkele maatregel voor om de gewesten te dwingen tot 

het betalen van hun algemene lasten, en deed daarmee niets ter bestrijding van de onhoudbare 

situatie die was ontstaan nadat vrijwel alle gewesten hadden geweigerd de vlootheffing uit te voeren. 

Deze weigering stemde niet alleen Frankrijk ongunstig, maar liet bovendien eens te meer zien dat de 

gewesten zich het recht voorbehielden door de Nationale Vergadering genomen besluiten botweg te 

negeren of te dwarsbomen. Dit maakte het waarschijnlijk dat de gewesten zich met bijvoorbeeld 

negatieve stemadviezen openlijk zouden verzetten tegen een grondwetsontwerp dat hen niet beviel, 

en aangezien zij onderling tegenstrijdige belangen hadden was de kans dat dit voor ten minste één 

gewest zou gelden levensgroot aanwezig. Zolang de gewestelijke besturen niet onder het gezag van de 

nationale overheid stonden, waren de vooruitzichten dat het zo gewenste constitutionele tijdperk 

spoedig zou aanbreken kortom uiterst ongunstig. Hier lag de kern van de ontstane crisis, die Pasteur 

met het zoveelste voorzichtige rapport niet zou hebben opgelost, en die de Republikeinen niet 

geheel onbegrijpelijk met rigoureuzere middelen trachtten te bestrijden. 

Tijdens een ontmoeting tussen leden van de Republikeinse staatsgreepcommissie en Charles 

Delacroix, die hoogstwaarschijnlijk heeft plaatsgevonden op maandag 15 januari, was besloten dat 

de staatsgreep de maandag erop zou plaatshebben. De twee betrokken partijen hadden 

overeenstemming bereikt over een beknopt draaiboek met zogenoemde Moyens d’exécution pour la 

révolution du 22 janvier. 213  Delacroix had bij deze ontmoeting nog wel vastgehouden aan zijn 

voorwaarde dat hij voor die dag eerst met de nog altijd afwezige Vreede moest hebben gesproken. 

Op 17 januari was Van Langen daarom naar Tilburg vertrokken om Vreede over te halen naar Den 

Haag te komen.214 Tevens was tijdens de genoemde bijeenkomst besloten dat Delacroix op 18 

januari, aan de vooravond van de voorzittersverkiezing, een aantal leden van de vergadering bij hem 

aan tafel zou noden en hen er bij die gelegenheid toe zou proberen te bewegen hun stem uit te 

brengen op de Republikein Midderigh. Al dan niet dankzij de inspanningen van de gezant werd 

Midderigh tijdens de zitting van 19 januari nipt verkozen voor een termijn als voorzitter, die in de 

nacht van zondag 21 op maandag 22 januari zou ingaan.215 

Op zaterdag volgde de afronding van een door de Franse gezant en de Republikeinse 

staatsgreepcommissie overeengekomen document waarin de grondbeginselen van de toekomstige 
                                                 
212 Ibidem, 51-52. 
213  ‘Moyens d’exécution pour la révolution du 22 janvier’, in: De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan 
Talleyrand, 16 juni, bijlage 7, 337-39. 
214  Van Langen verkeerde in het gezelschap van Pieter Quint Ondaatje, die namens de Amsterdamse 
revolutionairen deel had in de voorbereidingen. Zij kunnen niet voor 17 januari zijn vertrokken, daar Ondaatje 
pas op die dag in Den Haag arriveerde: Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 602; Wiselius, ‘Beknopt verhaal’, 588-89. 
215 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Ducange aan Delacroix, 16 januari 1798, 620; Dagverhaal VIII, nr. 816 (zitting 
19 januari 1798) 407. 
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grondwet werden opgesomd.216 De rest van het weekend spanden de leden van de commissie zich in 

om deze Points constitutionnels convenus door zoveel mogelijk parlementsleden ondertekend te 

krijgen. Zij zochten uiteraard in eerste instantie naar steun onder de bezoekers van de 

Republikeinse sociëteit, maar zelfs in deze fase werden nog pogingen aangewend om de 

onafhankelijke leden Hahn en Van Hooff voor de Republikeinse zaak te winnen. Dezen bedankten 

hartelijk voor de eer, maar de Points kregen op het laatste moment nog wel de steun van vijf 

Brabantse parlementariërs. Dit vijftal had zich eerder niet bevonden onder de 43 ondertekenaars 

van het manifest Aan de Bataafsche natie, maar ging overstag na een toezegging dat 

vierhonderdduizend gulden uit de staatskas zou worden besteed aan het bevaarbaar maken van 

Brabantse rivieren. 217  Uiteindelijk slaagden de leden van de staatsgreepcommissie erin 49 

handtekeningen te vergaren.218 Dit was nog altijd niet meer dan een derde van alle parlementsleden 

en plaatsvervangers, maar voor Delacroix was het voldoende.219  

Op zondagmiddag arriveerde Vreede eindelijk in Den Haag.220 Nadat een onderhoud tussen 

hem en Delacroix had plaatsgehad, zegde de laatste zijn medewerking aan de staatsgreep definitief 

toe.221 Direct na dit samenzijn schreef Vreede zijn vrouw in een beroemd geworden briefje: 

 

‘Lieve bout! Al de snaeren zijn gespannen tegen morgenochtend. Te zeven uur komt de 

vergadering bijeen. Na twaalf uur mag niemand uit Den Haag. Alles is klaar tot de slag. Adieu 

Aristocraten, tot morgenochtend.’222 

 

De vergadering van de staatsgreepcommissie van de Republikeinen vond plaats in de 

tegenwoordigheid van Ducange en een afvaardiging van het Amsterdamse correspondentiebureau 

De Uitkijk, bestaande uit Wybo Fijnje, Pieter Quint Ondaatje, Diederik van Hogendorp van 

Hofwegen, Bogislaus von Liebeherr en Samuël Wiselius. In elk geval voor Wiselius gold dat hij tot 

                                                 
216  Het document was aanvankelijk gedagtekend op 20 januari. Later is dit veranderd naar 21 januari, 
waarschijnlijk omdat die dag nog meer ondertekenaars werden gevonden: De Gou ed., Staatsregeling, I, xxxvii; 
‘Points constitutionnels convenus’, in: De Gou ed., Staatsregeling, I, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, bijlage 
5, 626-31. 
217 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 601-2; ‘Staatsregeling voor het Bataafsche volk’, in: Rosendaal ed., Staatsregeling, 
51-158, aldaar 157, additioneel artikel 8. De nieuwe Brabantse ondertekenaars waren Willebrord Dams, Frans 
Derks, Frans Govers, Jan Pannebakker en Hendrik Verhagen. 
218 Van de ondertekenaars van het manifest ‘Aan de Bataafsche natie’ moet het viertal Pieter Vreede, Willem 
Ockerse, Pieter Toens en Johan Nieuwenhuis worden geacht de Points door omstandigheden niet te hebben 
getekend, terwijl Jacob Blauw niet wilde tekenen. Hier stond tegenover dat, naast de eerdergenoemde Brabanders, 
ook Willem Abbema, Willem van Bennekom, Adriaan van der Jagt, Johan van Lokhorst, Jan Hendrik Meyer en 
Anton Vesters nieuwe ondertekenaars waren. 
219 De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Delacroix aan Talleyrand, 22 januari 1798, 349-52, aldaar 350. 
220 De Gou ed., Staatsregeling, I, Vreede aan mevrouw Vreede, 21 januari 1798, 631-32. 
221 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 602. 
222 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Vreede aan mevrouw Vreede, 21 januari 1798, 632.  
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kort daarvoor de staatsgreep had gesteund, maar nadat hij enkele dagen eerder in Den Haag was 

gearriveerd, was hij mede onder invloed van zijn vriend Jacob Blauw van gedachten veranderd.223 

Net als Blauw, die eveneens bij de vergadering aanwezig was, vond Wiselius het onaanvaardbaar 

dat een deel van de leden van de Nationale Vergadering zou worden gearresteerd, en dat bovendien, 

op aandringen van Delacroix, hun bezittingen in beslag zouden worden genomen. Tijdens de 

vergadering ontstond hierover een hevig conflict dat erop uitdraaide dat Wiselius persoonlijk 

verhaal ging halen bij Delacroix, die op dat moment elders in Den Haag een groot diner hield ter 

viering van het vijfjarig jubileum van de onthoofding van Lodewijk XVI. Wiselius kreeg daar de 

confiscatie met veel moeite van tafel, maar toen bij zijn terugkeer in de vergadering duidelijk werd 

dat de arrestaties er hoe dan ook zouden komen, besloot hij zich alsnog uit de organisatie van de 

staatsgreep terug te trekken. Deze stap werd nagevolgd door Van Hogendorp en Von Liebeherr, die 

net als hij toestemming kregen naar Amsterdam terug te keren, en Blauw, die als lid van de 

vergadering werd gesommeerd zich beschikbaar te houden224 

Niet lang na zijn aantreden had de nieuwe voorzitter Midderigh een onderhoud met de 

generaals Herman Daendels en Barthélemy Joubert; de laatstgenoemde had op 13 januari het 

commando over de in de Bataafse Republiek gelegerde Franse troepen overgenomen. 225 Beide 

generaals waren eerder al ingewijd door Delacroix, die de coördinatie van het militaire aspect van de 

staatsgreep op zich had genomen. De medewerking van Daendels was aanvankelijk gestuit op 

bezwaren van leden van de Republikeinse staatsgreepcommissie, die het niet erg hadden begrepen 

op de eigenzinnige generaal. Uiteindelijk hadden zij zich laten overtuigen door Delacroix’ argument 

dat Daendels in een goed blaadje stond bij de Franse minister Talleyrand, en dat het dus niet in 

hun belang was hem tegen zich te krijgen.226 

Delacroix had in de week voorafgaande aan de staatsgreep overigens wel geprobeerd het 

opperbevel van alle in de Bataafse Republiek aanwezige troepen te laten overgaan in handen van 

Joubert, maar deze poging was tot woede van de gezant voorlopig gestrand op de weigering van de 

Commissie voor Buitenlandse Zaken.227 Onbedoeld had deze commissie de Republikeinen daarmee 

een dubbele dienst bewezen. Haar tegenwerking had de gezant des te vastberadener gemaakt in zijn 

voornemen de staatsgreep door te zetten. Daarbij konden de Republikeinen nu het blijk van Franse 

inmenging enigszins beperken door de ordehandhaving in Den Haag uitsluitend te laten uitvoeren 

                                                 
223 Wiselius, ‘Beknopt verhaal’, 589-92. Vergelijk ook De Gou ed., Staatsregeling, I, Ockerse aan Wiselius, 10 
januari 1798, 614-15; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Wiselius aan Fijnje, 13 januari 1798, 586-87; Van 
Langen, ‘Gedenkschrift’, 600. 
224 Wiselius, ‘Beknopt verhaal’, 591-92. 
225 Zie over de rol van Daendels in deze fase van de revolutie: Van Sas, ‘Caesar, Brutus, Cincinnatus’, 319-21. 
226 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 601; Blauw, ‘Mémoire’, 643. 
227 De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Delacroix aan Talleyrand, 22 januari 1798, 350. 
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door het Haagse garnizoen onder leiding van de onder Daendels ressorterende commandant Jan 

Gelderman, waar het eerder de bedoeling was dat Joubert deze met zijn eigen Franse troepen zou 

coördineren.228 

Na zijn gesprek met de militaire leiding gaf Midderigh bevel de leden van de Commissie voor 

Buitenlandse Zaken onder huisarrest te stellen. Ook liet hij convocaties uitgaan waarin de 

ondertekenaars van de Points constitutionnels convenus, voor zover die al niet bij de vergadering van de 

Republikeinse staatsgreepcommissie aanwezig waren geweest, werden verzocht zich om vijf uur ’s 

ochtends te vervoegen bij het Logement van Haarlem aan de Korte Vijverberg. Hier werden zij 

nader geïnformeerd over de staatsgreep, waarmee ze vermoedelijk in beginsel reeds hadden 

ingestemd bij het tekenen van de Points. Zo’n drie uur later liepen 48 parlementsleden en 

plaatsvervangers in de richting van het Nationaal Hotel op het Binnenhof, aangevoerd door 

voorzitter Midderigh en begeleid door een militaire erewacht van het Haags garnizoen. 229 Iets na 

achten arriveerde deze stoet op het Binnenhof, waar zij werd toegejuicht door een menigte die er 

lucht van had gekregen dat er iets buitengewoons stond te gebeuren.230 

Inmiddels bevonden zich in het Nationaal Hotel reeds de parlementsleden en plaatsvervangers 

die de Points niet hadden getekend, nadat zij die nacht waren opgeroepen voor een buitengewone 

zitting van de Nationale Vergadering die zou beginnen om 8 uur ’s ochtends. Bij aankomst waren 

deze leden in de antichambre van de vergadering gelaten, waar de eerder uit de voorvergadering 

vertrokken Cornelis van der Hoeven en een niet nader genoemd tweede lid van de Republikeinse 

partij stonden met een lijst met namen. De parlementsleden en een enkele plaatsvervanger die op 

deze lijst stonden werden naar de voorzitterskamer geleid, waar zij onder bewaking werden gesteld 

van vier gardegrenadiers. De overigen die aan de convocatie gehoor hadden gegeven, 52 in getal, 

kregen toegang tot de vergaderzaal.231 Zodra zich de vijftig anderen bij hen hadden gevoegd, liet 

                                                 
228 De Gou ed., Staatsregeling, I, xlii-xliii; Kubben, Regeneration and hegemony, 343-44. 
229 Het zal zijn gegaan om 46 van de 49 ondertekenaars van de Points – Henri Rabinel was die dag afwezig, Van der 
Hoeven en een niet nader genoemd tweede parlementslid waren eerder vertrokken – plus Vreede en Ockerse, wier 
handtekeningen onder de Points ontbreken. 
230  De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Delacroix aan Talleyrand, 22 januari 1798, 351; Nieuwe Nederlandsche 
jaerboeken, of vervolg der merkwaerdigste geschiedenissen, die voorgevallen zijn in de Vereenigde Provincien, de 
Generaliteitslanden en de volksplantingen van den staet 33 (1798) 13. 
231 Op 22 januari telde de Nationale Vergadering, inclusief de 21 plaatsvervangers, geen 147 maar 144 leden: Jacob 
Sluiter was door de vergadering inadmissibel verklaard omdat hij tijdens zijn verkiezing in staat van beschuldiging 
verkeerde; Tammerus Canter Visscher was nooit komen opdagen; en Tjaart van Heloma was enkele dagen eerder 
overleden en nog niet vervangen. Van deze 144 leden waren er op 22 januari 122 op tijd voor de buitengewone 
ochtendzitting: zes leden waren in hun huizen gearresteerd, vier kwamen er te laat en een twaalftal zou die dag 
helemaal niet komen. Van de 122 aanwezigen werden er twintig niet tot de vergadering toegelaten. Van de 102 
overigen waren er vijftig aanwezig bij de voorvergadering in het Logement van Haarlem. Er zijn dus nog 52 
anderen geweest. 
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Midderigh de zaaldeuren direct sluiten en riep hij de aangekondigde buitengewone zitting uit tot 

besloten vergadering.232 

De voorzitter opende de vergadering met een korte toespraak, waarin hij verklaarde dat de tijd 

van delibereren en het wachten op commissierapporten voorbij was, en dat het moment was 

gekomen om het vaderland te redden. Midderigh deelde de vergadering mee dat hij het nodig had 

geoordeeld de leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken in hun woningen te doen 

arresteren. Vervolgens noemde hij de namen van nog eens 22 leden die hij had gelast in de 

voorzitterskamer in bewaring te stellen. Nog tijdens de besloten vergadering zou een commissie uit 

het midden van de vergadering worden gemachtigd deze 22 uit hun functie te ontslaan – Vitringa 

en Van Manen zouden afwezig blijken, maar trof later hetzelfde lot – en hen mede te delen dat zij 

uit hun arrest werden ontslagen, op voorwaarde dat ze zich niet meer in de vergadering vertoonden 

en met niemand buiten Den Haag in correspondentie traden.233 

Midderigh ging hierop zijn collega’s voor in een verklaring van afkeer tegen het stadhouderlijk 

bestuur, de aristocratie, het federalisme en de regeringloosheid, die hij vervolgens van ieder van de 

aanwezige leden afnam. Een tiental leden weigerde de verklaring af te leggen en werd gesommeerd 

de vergadering te verlaten; onder hen sprong vooral de onafhankelijke Groningse federalist Tammo 

ten Berge in het oog.234 Nadat nog enkele kwesties van vertrouwelijke aard aan de orde waren 

gesteld werd de besloten vergadering beëindigd, waarna de 92 overgebleven leden op de reguliere 

aanvangstijd opnieuw verschenen in een openbare zitting. Vier leden die het algemeen comité 

hadden gemist werden nu alsnog verzocht de verklaring van afkeer af te leggen. Hendrik Sypkens, 

net als Ten Berge een onafhankelijke Groninger, weigerde dit te doen en verliet de vergadering. De 

overige drie legden de eed wel af.235 Het ledental van de Constituerende Vergadering was hiermee 

gekomen op 95.236 

Midderigh zette de zitting voort door zijn collega’s uit te nodigen tot instemming met een 

vierledig besluit. Allereerst stelde hij voor het Reglement voor vernietigd te houden. Wanneer de 

vergadering hiermee instemde, kon zij volgens de voorzitter ook de wettigheid erkennen van de 

ongebruikelijk samengestelde vergadering van die dag, dat wil zeggen zonder de vervallen verklaarde 

leden en met de voormalige leden van de constitutiecommissie én hun plaatsvervangers. Als derde 

maatregel stelde de voorzitter voor de veranderde stand van zaken ook te laten blijken uit een 
                                                 
232 De Gou ed., Staatsregeling, I, xlv. 
233 Dagverhaal VIII, nr. 823 (zitting 26 januari) 461. 
234 De Gou ed., Staatsregeling, II, 1-2.  
235 Dagverhaal VIII nr. 818 (zitting 22 januari 1798) 417-18. De overige laatkomers die dag waren Theo Aaninck, 
Johan Brands en Paulus de la Court.  
236 In het decretenregister van de zitting van 22 januari staan in de presentielijst geen 95 maar 94 namen; de naam 
van de wel aanwezige Bernard ten Pol is hier vergeten: Decreeten der Constitueerende Vergadering, representeerende het 
Bataafsche volk (4 delen, Den Haag 1798) I, 1-3.  
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nieuwe naam voor de volksvertegenwoordiging. De Nationale Vergadering moest zichzelf omdopen 

tot Constituerende Vergadering. Zij zou zo tot uitdrukking brengen nu echt doordrongen te zijn 

van de noodzaak zo spoedig mogelijk tot een grondwet te komen.237 

Het vierde onderdeel van het door Midderigh voorgestelde decreet behelsde een verklaring dat 

alle provinciale soevereiniteiten waren vernietigd.238 De voorzitter raakte hiermee aan de kern van 

de coup. De volgende dag zou de vergadering een missive goedkeuren waarin de Provinciale 

Besturen werd opgedragen zich te hervormen tot zogeheten Intermediaire Administratieve Besturen 

van de ‘voormalige’ – maar in de praktijk voorlopig nog altijd bestaande – gewesten. Deze 

bestuurslichamen werden verantwoordelijk aan de Constituerende Vergadering. 239 Gewestelijke 

besturen die tot de hervorming in eerste instantie niet geneigd bleken, ontvingen bezoek van 

hiertoe aangestelde overheidsfunctionarissen, die hen te verstaan gaven dat niet zou worden 

geaarzeld de overal in het land gelegerde Franse en Bataafse troepen in actie te laten komen. Dit 

dreigement zou voldoende blijken om alle gewesten hun onderwerping in elk geval met de mond te 

doen belijden.240 Op 2 februari, bij het neerleggen van zijn presidium, maakte Johan Midderigh 

officieel bekend dat de hervorming van alle negen de gewesten was voltooid. Volgens hem was 

hiermee de ‘voornaamste hinderpaal’ voor het geluk van de natie weggenomen.241 

Elf dagen eerder, nadat Midderigh het decreet dat deze hervorming mogelijk moest maken had 

uitgesproken, heerste er volgens het Dagverhaal een ‘statige stilte’ in de vergaderzaal van het 

Nationaal Hotel. Toen de voorzitter het besluit hierop met zijn hamer beklonk, maakte deze stilte 

plaats voor een vreugdegejuich uit de vergadering en vanaf de tribunes. 242  Na één jaar, tien 

maanden en tweeëntwintig dagen vierden vertegenwoordigers en vertegenwoordigden zo samen het 

einde van de reglementaire fase van de Bataafse Revolutie. Het was een fase geweest waarin de eerste 

Nederlandse volksvertegenwoordigers zich hadden moeten bekwamen in de elementaire kneepjes 

                                                 
237 Dagverhaal VIII, nr. 818 (zitting 22 januari 1798) 418-19. 
238 Dagverhaal VIII, nr. 818 (zitting 22 januari 1798) 419. 
239 Dagverhaal VIII, nr. 820 (zitting 23 januari 1798) 433-34. 
240 Zie bijvoorbeeld de handelwijze ten aanzien van het weigerachtige bestuur van Brabant: Dagverhaal VIII, nr. 823 
(zitting 27 januari 1798) 464; nr. 824 (zitting 29 januari) 467 en 472; nr. 825 (zitting 31 januari) 478. Zie ook 
Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 519-20.  
241 Dagverhaal VIII, nr. 828 (zitting 2 februari 1798) 500. Overigens zou later blijken dat ook de Intermediaire 
Administratieve Besturen, die grotendeels bestonden uit dezelfde leden als de voormalige Provinciale Besturen, 
zich bij de Constituerende Vergadering bleven beklagen over de buitengewone vlootheffing die de directe 
aanleiding was geweest voor de staatsgreep. Zie bijvoorbeeld de missives van Friesland en Zeeland: Dagverhaal VIII, 
nr. 830 (zitting 6 februari) 516; nr. 834 (zitting 9 februari 1798) 548-49. Hieraan kwam pas een eind toen de 
besturen omstreeks een maand na de coup geheel werden vervangen en de nieuwe leden werden gebonden aan een 
strakke instructie. Zie bijvoorbeeld voor Groningen: Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Charles Bentinck 
aan Hammond, 23 februari 1798, 470; voor Utrecht: De Bruin, Burgers op het kussen, 94. 
242 Dagverhaal VIII, nr. 818 (zitting 22 januari 1798) 419. 
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van het parlementaire vak, en waarin ze hadden ervaren dat dit leerproces tijd kostte en ging met 

vallen en opstaan. 

Het was ook een fase waarin zij hadden ondervonden dat het misschien niet het gelukkigste 

besluit was geweest een groep parlementaire beginnelingen tegelijkertijd een verdeeld land in zwaar 

weer te laten regeren én een grondwet te laten maken, onder het ongeduldige toezien van de gehele 

natie. ‘Ik zie hoe langer hoe meer de dwaasheid in, dat men 126 menschen aan een ontwerp van 

constitutie voor dit land en in dezen tijd heeft laten werken’, had Jacob Hahn al in februari 1797 

aan Valckenaer geschreven.243 Ironisch genoeg behoorde Hahn nu tot de parlementsleden die door 

de Republikeinen buitenspel waren gezet, net als bijvoorbeeld IJsbrand van Hamelsveld, die zelfs al 

in 1795 had verklaard meer te zien in een kleine grondwetscommissie dan in een grote 

grondwetgevende vergadering.244 Zo’n kleine grondwetscommissie kwam er nu, alsnog van bovenaf 

benoemd door het nieuwe regime. Hoewel de volksvertegenwoordiging zich vanaf 22 januari 

Constituerende Vergadering noemde, zou haar aandeel in de totstandkoming van een nieuw 

grondwetsontwerp veel geringer zijn dan dat van haar voorganger de Nationale Vergadering, die 

veel meer een echte constituante was geweest. 

Hoe men ook tegen de staatsgreep van 22 januari aan wil kijken, feit blijft dat de Republikeinen 

met militaire middelen hun zin hadden doorgedreven, en dat zij daarbij een samenwerking waren 

aangegaan met dezelfde Fransen die ze in de dagen van Noël met alle macht buiten de nationale 

politiek hadden willen houden. Omdat ook buiten Republikeinse kringen velen vonden dat het zo 

niet verder kon en dat het land linksom of rechtsom een grondwet moest krijgen, had hun 

ordentelijk verlopen actie toch een reële kans in de weken die volgden de legitimiteit te vergaren die 

nodig was om het Republikeinse project te doen slagen. Onder de belangrijkste betrokkenen bleken 

er in ieder geval genoeg bereid het nieuwe bewind een kans te geven. 

Samuël Wiselius, die zich op het laatste moment uit de organisatie van de coup had 

teruggetrokken, correspondeerde enkele dagen later al weer met zijn vriend Fijnje over de te nemen 

maatregelen. 245  Jacob Blauw nam na al zijn verzet tegen de coup gewoon zitting in de 

Constituerende Vergadering. Frédéric van Leyden, die in november was vervangen als secretaris van 

de Commissie voor Buitenlandse Zaken, schreef aan Valckenaer te geloven dat ‘la grande masse’ 

overtuigd was van de absolute noodzaak van een coup.246 Valckenaer zelf betreurde in Spanje het lot 

van zijn vrienden Hahn en Gevers, maar vond wel de revolutionaire energie om Vreede een briefje 

                                                 
243 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Hahn aan Valckenaer, 21 februari 1797, 519-20.  
244 Zie hiervoor pagina 111. 
245 De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Wiselius aan Fijnje, 23 januari 1798, 360-61. 
246 De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Van Leyden aan Valckenaer, 31 januari 1798, 380-81. Van Leydens plaats 
was op 9 november 1797 ingenomen door Maarten van der Goes: Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief 
Barclay aan Lord Grenville, 9 november 1797, 396. 
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te sturen met de stappen die volgens hem moesten worden gezet om de nieuwe orde te 

consolideren.247 De gearresteerde Gevers schreef op zijn beurt aan Valckenaer in zijn ziel verheugd 

te zijn over de vestiging van ‘eenheid’, die volgens hem het land zou kunnen redden.248 Zelfs Rutger 

Jan Schimmelpenninck schijnt, gemeend of niet, aan iedereen die het wilde horen te hebben 

verteld dat de manier waarop de staatsgreep was verlopen hem alleszins was meegevallen.249 

Het feit dat veel Bataven in beginsel bereid waren een regime dat niet het hunne was ten minste 

te gedogen, kon doen vermoeden dat ook een grondwet uit de koker van dit nieuwe revolutionaire 

bestuur wel degelijk een gerede kans had in een tweede referendum een beter lot te treffen dan het 

massaal verworpen Ontwerp van Constitutie. Door de manier waarop zij aan de macht was gekomen 

rustte het voordeel van de twijfel waarop het Republikeinse bewind buiten eigen kring kon rekenen 

uiteraard wel op een broze basis. De algemene verwachting vlak na de staatsgreep was dan ook dat 

de Republikeinen in de aanloop naar een nieuwe volksraadpleging zouden trachten deze 

vertrouwensbasis te vergroten door zich verzoenend op te stellen. De als mild ervaren maatregelen 

tegen de afgezette leden van de Nationale Vergadering leken erop te duiden dat deze strategie 

inderdaad werd gevolgd. Het kwam dan ook onverwachts toen bleek dat de leidende Republikeinen 

bij nader inzien toch kozen voor een hardere, onverzoenlijkere lijn.250 

                                                 
247 De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Valckenaer aan Gevers, 12 februari 1798, 391; De Gou ed., Staatsregeling, II, 
brief Valckenaer aan Vreede, 12 februari 1798, 397-99. 
248 UBL, BPL 1037, brief Gevers aan Valckenaer, 8 maart 1798. 
249 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 613; De politieke blixem, nr. 35 (1798) 276. 
250 Vergelijk Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Bielfeld aan Frederik Willem II, 8 februari 1798, 347. 


