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HOOFDSTUK VIII 

Beslissing 

 

 

 

I went to the Convention. They read and adopted the most important paper known for many 

years here. It was a message or decree to the Provinces commanding them to cease to be – 

declaring their sovereignties gone and past away – and commanding them to receive no law 

but from the Convention – Is this usurpation or is it liberty?!  

– William Vans Murray1 

 

 

ndanks het vroege uur kreeg Jan Bernd Bicker op maandag 22 januari 1798 toch al 

bezoek aan huis. Tegenover zich trof hij luitenant Van der Helm van het Haags 

garnizoen, geflankeerd door een sergeant en vier soldaten. 2  Uit naam van Johan 

Midderigh, de voorzitter van de Nationale Vergadering, plaatste Van der Helm Bicker onder 

huisarrest. Een van de soldaten werd als wacht voor Bickers woning geplaatst, terwijl de luitenant 

zelf postvatte in de kamer waar Bicker verbleef. Enkele uren later arriveerde een commissie uit de 

nu tot Constituerende Vergadering omgedoopte volksvertegenwoordiging, bestaande uit de 

parlementsleden Van der Hoeven, Goudsblom en Van Rosevelt Cateau. Zij gaven een meegekomen 

klerk opdracht tot het verzegelen van de door Bicker beheerde kas van de Commissie voor 

Buitenlandse Zaken. In het bezit van de papieren van de verschillende parlementaire commissies die 

Bicker voorzat vertrokken zij weer richting het Nationaal Hotel.3 Op een week na twee jaar nadat 

hij zijn verkiezing in de Nationale Vergadering had aanvaard, was de parlementaire carrière van 

Bicker voorbij. 

Met Bicker verloor de vergadering zonder meer een van haar competentste leden. Hij had zich 

aanvankelijk fel verzet tegen de oprichting van een vergadering met constituerende bevoegdheden, 

maar toen het eenmaal zo ver was had hij zich vanaf de eerste zitting ingespannen om de 

                                                 
1 LoC, Archief William Vans Murray, Diary the Hague 1797-1799, 290. Murray was vanaf 1797 de Amerikaanse 
gezant in Den Haag. Ik heb gebruik mogen maken van de transcriptie van Murrays dagboek door Ad van der Jagt. 
Zie over Murray ook diens artikel: ‘De Amerikaanse gezant William Vans Murray over de Bataafse Republiek, 
1797-1801’, DAE 40.2 (2008) 31-44; en Hill, William Vans Murray, passim. 
2 Sinds november 1797 verbleef Bicker aan het Voorhout in de woning van Dirk Wijckerheld Bisdom: SAA, FA 
Bicker, inv. nr. 151. 
3 De Gou ed., Staatsregeling, II, order van Midderigh aan Van der Helm, 21 januari 1798, 339; De Gou ed., 
Staatsregeling, II, Memorandum van Jan Bernd Bicker over zijn arrestatie en detentie, 348-49. 
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onderneming tot een succes te maken. Als hoofd van de commissie die het Reglement van orde voor 

de eerste vergadering had ontworpen, had de Amsterdamse oud-regent aanvankelijk een belangrijk 

aandeel gehad in het stroomlijnen van het parlementaire bedrijf. Gedurende de eerste en de tweede 

Nationale Vergadering was Bicker zijn lidmaatschap van de vergadering altijd zeer serieus blijven 

nemen. Enkele honderden pagina’s persoonlijke notulen van de zittingen vormen hiervan de stille 

getuigen.4 In oktober 1796 was Bicker de indiener geweest van een voorstel dat een einde moest 

maken aan de ongeoorloofde absenties van leden van de vergadering. 5  Zelf had hij zijn 

parlementaire plicht zelden verzaakt. Hij had tweemaal het voorzitterschap van de vergadering 

bekleed en deel uitgemaakt van de zwaarbelaste Commissie voor Buitenlandse Zaken. Als spreker in 

de plenaire zittingen had hij niet toegegeven aan de verleiding over iedere kwestie zijn mening te 

geven, maar gedoseerd zijn momenten gekozen. Bij stemmingen was hij daarentegen vrijwel altijd 

van de partij. In veel opzichten was Bicker een modelrepresentant. 

Voor de mannen van de staatsgreep van 22 januari 1798 was Bicker allesbehalve dat. Gezien de 

beeldvorming die door toedoen van politieke bladen als De politieke blixem was ontstaan rondom zijn 

persoon, leek zijn arrestatie onvermijdelijker dan die van welk van zijn collega’s ook. Met Bickers 

mentaliteit in het parlement had deze beeldvorming weinig te maken. Ook zijn politieke ideologie 

was opvallend genoeg niet de voornaamste reden. Weliswaar verschilde hij met de Republikeinen 

op allerlei vlakken van mening, maar bij de kwestie die bepalend was geweest in de aanloop naar de 

staatsgreep, de algemene vlootheffing over het inkomen van alle Bataafse ingezetenen, had hij direct 

meegestemd met het eenheidsgezinde kamp waarvan ook de Republikeinen deel uitmaakten. 6  

Bicker was een unitaris, die eerder ook had ingestemd met de eenheid en ondeelbaarheid en de 

samenvoeging van de gewestelijke schulden, en stond daarmee een stuk minder ver af van de 

Republikeinen dan de federalistische meerderheid binnen de Moderate partij.7 

 Voor de Republikeinen in de Constituerende Vergadering bleef Bicker evenwel een patriotse 

regent van 1787, een sluwe aristocratische vos die wel zijn haren, maar niet zijn streken had 

verloren. De brieven waarin Bicker in 1795 Boissy d’Anglas en Delacroix had gewaarschuwd voor 

de revolutionaire factie in de Bataafse Republiek waren publiek bekend geworden, en werden hem 

door de Republikeinen uiterst kwalijk genomen. 8  Zij hekelden daarbij Bickers enkele malen 

                                                 
4 NA, Archief J.B. Bicker, inv. nr. 59. 
5 Zie pagina 194-95. 
6 De politieke blixem, nr. 25 (1797) 196. 
7 Dagverhaal IV, nr. 295 (zitting 2 december 1796) 212; Dagverhaal IV, nr. 341 (zitting 20 januari 1797) 579-80. 
8 Zie pagina 108. Voor verwijzingen naar de brieven in het publieke debat: Karakter schets, 4; De politieke blixem, nr. 
6 (1797) 44. 
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gemanifesteerde neiging op beslissende momenten eigenmachtig knopen door te hakken.9 Samen 

met het feit dat Bickers zoon was aangesteld als commies bij de Commissie voor Buitenlandse 

Zaken, maakte dit hem in Republikeinse ogen tot een aristocraat van de oude stempel, die uitblonk 

in heerszucht en nepotisme.10 

Zij wensten Bicker bovendien te zien als de kwade genius in de Commissie voor Buitenlandse 

Zaken, ook al wisten ze heel goed dat hij het niet geweest was die in oktober 1797 op het fatale 

bevel tot uitvaren van de vloot had aangedrongen; zij dichtten hem het leiderschap toe van de 

Moderate of ook wel de ‘Bickeriaanse’ partij, ook al nam hij daarbinnen als unitaris ideologisch een 

minderheidspositie in. Mogelijk hechtten ze zelfs geloof aan de complottheorie dat Bicker het 

Moderate smaldeel in de vergadering persoonlijk in stand hield door rond te strooien met zijn 

aanzienlijke vermogen.11 Bicker was, in de anoniem in circulatie gebrachte woorden van Pieter 

Vreede, ‘het hoofd der vloekverwanten, de aller eerste en voornaamste spil, waer op alle andere 

raderen ronddraeijen’.12 

De Republikeinse staatsgreep was vóór alles ingegeven door het verlangen een door de opstelling 

van de gewestelijke besturen ontstane impasse te doorbreken. Met de staatsgreep gaven de 

Republikeinen evenwel ook toe aan hun angst voor intriganten die, zoals naar hun stellige 

overtuiging gold voor Bicker, achter een masker van min of meer wenselijke parlementaire 

omgangsvormen hun ware gezicht verborgen hielden. Net zo min als de omwenteling van 1795 of 

de introductie van een vertegenwoordigend bestel in 1796 zou de zuivering van de Nationale 

Vergadering dit intense wantrouwen blijken te kunnen wegnemen. Integendeel: waar de anti-

Republikeinse oppositie tot het moment van de staatsgreep tenminste nog een parlementair gezicht 

had gehad, was zij nu grotendeels uit het vizier verdwenen. Bij de Republikeinen deed dit de 

                                                 
9 Twee incidenten hadden in het bijzonder bijgedragen aan dit imago. In de eerste plaats had Bicker in de nacht 
van 11 op 12 mei 1796, toen in Amsterdam het kanonniersoproer plaatsvond (zie pagina 210 noot 22) als 
voorzitter van de Nationale Vergadering toestemming gegeven om het Haagse garnizoen in te zetten tegen de 
kanonniers. Het zou zo ver uiteindelijk nooit komen, maar in de vergadering ontspon zich een heftig debat over de 
vraag of Bicker hiertoe zonder de vergadering in te lichten had mogen overgaan: Dagverhaal I, nr. 59 (zitting 12 mei 
1796) 69-72; nr. 60 (zitting 12 mei 1796) 473-80; nr. 61 (zitting 12 mei 1796) 481-85; Geyl, Geschiedenis, VI, 1625-
30. Vergelijk Karakter schets, 4; De politieke blixem, nr. 10 (1797) 74; nr. 21 (1797) 165. De revolutionaire vraag-al, nr. 
8 (1797) 63; nr. 12 (1797) 92-93; nr. 13 (1797) 101. Een ander incident vond plaats gedurende het tweede 
voorzitterschap van Bicker, een jaar later. Op 2 mei 1797 werd door Coert van Beyma opgemerkt dat de definitieve 
versie van de tekst die was opgesteld ter beantwoording van de nota van de Franse gezant Noël over het Ontwerp 
van Constitutie een toevoeging bevatte die nooit door de vergadering was goedgekeurd. Tot ongenoegen van de 
Republikeinen bleek het voorzitter Bicker te zijn die hieraan op eigen houtje goedkeuring had verleend: Dagverhaal 
V, nr. 513 (zitting 2 mei 1797) 895-96; nr. 514 (zitting 2 mei 1797) 898-900. Vergelijk De politieke blixem, nr. 14 
(1797) 110; De revolutionaire vraag-al, nr. 13 (1797) 101-2; nr. 19 (1797) 146. 
10 De politieke blixem, nr. 9 (1797) 67; nr. 10 (1797) 75; nr. 13 (1797) 100; nr. 14 (1797) 108. 
11 De politieke blixem, nr. 9 (1797) 68; nr. 11 (1797) 83; nr. 13 (1797) 100; nr. 20 (1797) 158; nr. 36 (1798) 283-84; 
Dagverhaal VIII, nr. 820 (zitting 23 januari 1798) 430. 
12 [Vreede], Korte characterschets, 1. 
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paranoïde reflex eerder toe- dan afnemen, wat in de loop van de maanden die na 22 januari 

verstreken steeds duidelijker ging doorstralen in de politieke keuzes die zij maakten. 

 

 

Het Republikeinse bewind 

 

Het lot van Jan Bernd Bicker werd gedeeld door de overige leden van de Commissie voor 

Buitenlandse Zaken. Jordens, Queysen, De Beveren en Hahn werden eveneens onder bewaakt 

huisarrest gesteld.13 De coupplegers zaten in hun maag met de maatregelen die moesten worden 

genomen tegen Hugo Gevers, het zesde commissielid. De Commissie voor Buitenlandse Zaken 

vervulde een cruciale zondebokfunctie in hun narratief ter legitimering van de staatsgreep. Hoewel 

Gevers sinds 1795 meestal aan hun kant had gestaan, vonden de Republikeinen dat zij niet het 

juiste signaal zouden afgeven wanneer ze voor een lid van deze commissie op politieke gronden een 

uitzondering maakten. Een aanleiding om ten aanzien van Gevers toch enige coulance te kunnen 

betrachten werd uiteindelijk gevonden buiten het politieke domein. Net als de andere 

commissieleden kreeg Gevers huisarrest, maar omwille van de zwangerschap van zijn echtgenote 

werden in zijn woning geen militairen gestationeerd.14 

Naast de zes leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken waren er de 22 voormalige 

parlementsleden die eveneens van hun lidmaatschap van de tweede Nationale Vergadering vervallen 

waren verklaard, maar wier aanhouding direct was omgezet in een stadsarrest. Het ging om een 

politiek zeer gemêleerde groep leden, die lijkt te zijn geselecteerd op basis van eerder gemanifesteerd 

verzet tegen de Republikeinse agenda en een inschatting wie zich openlijk zou blijven verzetten 

tegen de wijze waarop de nieuwe politieke verhoudingen tot stand waren gekomen. Een zekere mate 

van willekeur bleek daarbij niet te voorkomen. 

Onder de gezuiverden waren voor de hand liggende kandidaten als Jacob de Mist, Gerard van 

Marle, Jacob Kantelaar en Hendrik van Castrop, die zich al in de eerste Nationale Vergadering 

hadden opgeworpen als gangmakers van de anti-Republikeinse oppositie. Tot de arrestanten 

behoorden evenwel ook minder op de voorgrond tredende parlementariërs als Lambert van Eck en 

Jacob Jan Cambier, die hun afzetting voornamelijk te danken lijken te hebben aan het feit dat zij 

net als het eerdergenoemde viertal deel uitmaakten van de Moderate partij. Jacob Scheltema, 

Cornelis Bijleveld, Cornelis van der Hoop, Petrus Brouwer, Johan van der Spijk en Reinder van 

Kleffens, Moderaten die pas in de tweede Nationale Vergadering zitting hadden genomen, 
                                                 
13 De Gou ed., Staatsregeling, II, 2. 
14 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 602; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Lestevenon aan Valckenaer, 2 
maart 1798, 734-36, aldaar 735; [Kantelaar ed.], Authentique bylagen, 62. 
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behoorden eveneens tot de afgezetten. Raadselachtig is in dit verband het ontbreken van Eduard 

van Beyma, een van de oprichters van de Moderate sociëteit en een sleutelfiguur binnen de anti-

Republikeinse oppositie, die alsof er niets gebeurd was zitting zou nemen in de gezuiverde 

vergadering.15 

Eduards onvoorspelbare broer Coert, die vaak een lijn had getrokken met de Republikeinen 

maar hen in de maanden voor de staatsgreep een aantal malen hard was afgevallen, behoorde wel 

tot de afgezette leden. De Republikein Ale Ales Bakker, een Friese backbencher die bevriend was met 

de oudste van de broers Van Beyma, schreef enkele dagen na de coup de ‘onaangenaame 

omstandigheit’ van zijn vriend te betreuren, ‘want de vernietiging van het Reglement, den afleggenge 

der verklaaringe, en meer gebeurde zaaken op den 22 deezer, behelsden juist […] uwe principes’. 

Van Beyma’s hevige verzet tegen de algemene vlootheffing had volgens Bakker de doorslag gegeven 

bij het besluit hem niet tot de Constituerende Vergadering toe te laten, maar zijn scherpe 

veroordeling van het manifest Aan de Bataafsche natie heeft daartoe ongetwijfeld ook bijgedragen.16 

Het bal der geweigerden werd gecompleteerd door een aantal onafhankelijke leden die de 

Republikeinen om verschillende redenen een doorn in het oog waren. Carel Hultman en Jacob van 

Manen hadden zich eveneens kritisch uitgelaten in het debat over het Republikeinse manifest, en 

vooral Van Manen, die de ideologie van de Republikeinen doorgaans onderschreef maar hun 

neiging tot radicalisme scherp veroordeelde, was als tegenstander te gehaaid om ongemoeid te laten. 

Albert de Sitter, Herman Vitringa, Jan Hendrik Stoffenberg en Carel de Vos van Steenwijk waren 

overtuigde federalisten, terwijl IJsbrand van Hamelsveld zich bij de Republikeinen onmogelijk had 

gemaakt door zijn optreden als voorzitter van de eerste vergadering. Deze verhouding was er niet 

beter op geworden toen Van Hamelsveld op 20 oktober 1797, bij zijn verlate aantreden in de 

tweede vergadering, op zijn gebruikelijke theatrale wijze had gepleit voor ‘bedaard beleid’, in een 

toespraak die in het wantrouwige politieke klimaat van die dagen ongetwijfeld was opgevat als een 

bewust anti-Republikeins manifest.17 Het laatste parlementslid dat de twijfelachtige eer genoot de 

toegang tot de Constituerende Vergadering te worden ontzegd was de onafhankelijke unitaris Jan 

Pasteur, die de tol betaalde voor de hevigheid waarmee hij zich eerder tegen de voorgenomen 

staatsgreep had verzet.18 

                                                 
15 Vergelijk De weerlicht II, nr. 13 (1798) 96. 
16 TL, FA Van Beyma Thoe Kingma, inv. nr. 33, brief Bakker aan Coert van Beyma, 25 januari 1798. 
17 Dagverhaal VII, nr. 718 (zitting 20 oktober 1797) 500-1. 
18 Per vergissing werd Pasteurs naam in het Dagverhaal van 23 januari niet vermeld in het overzicht van arrestanten. 
Uit frustratie over het torpederen van zijn pogingen om langs parlementaire weg tot hervormingen te komen 
stuurde hij de redacteuren van het Dagverhaal direct een briefje met het verzoek deze omissie in een volgend 
nummer recht te zetten, omdat hij onder de arrestanten in de voorzitterskamer ‘in te goed gezelschap’ was geweest 
om niet te worden vermeld. Na deze provocatie werd Pasteur opnieuw gearresteerd en opgesloten in de Kastelenij 
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Volgens de door de Republikeinen en Charles Delacroix overeengekomen Moyens d’exécution pour 

la révolution de 22 janvier behoorden alle afgezette leden te worden gearresteerd en gedetineerd in 

Huis ten Bosch, dat als voormalig stadhouderlijk paleis in staatsbezit was geraakt bij de omwenteling 

van 1795.19 Op de dag van de staatsgreep was voorzitter Midderigh van deze procedure afgeweken 

door enkelen van de afgezetten huisarrest, en de overigen stadsarrest te geven, een wijziging waartoe 

hij vermoedelijk in samenspraak met andere Republikeinen had besloten. De Franse gezant had er 

aanvankelijk meer in gezien de afgezette parlementsleden te verbannen naar Cayenne, en de 

luxueuze detentie in een voormalig paleis was voor hem een compromis. 20  Nu zelfs hiertoe 

vooralsnog niet was overgegaan gaf Delacroix zijn ongenoegen te kennen via een door zijn secretaris 

Ducange opgestelde brief aan het Intermediair Uitvoerend Bewind, dat op 25 januari was 

aangetreden en op 31 januari de verantwoordelijkheid over de arrestanten had overgenomen van de 

zolang daartoe gemachtigde Commissie voor Binnenlandse Correspondentie.21 

De afgezette leden, schreef Ducange, hielden zich allerminst voor verslagen. Zij liepen openlijk te 

koop met hun gedachten over de recente gebeurtenissen en hun intentie tot een nieuwe ommekeer 

van zaken te komen; ze bleven daartoe zelfs samenkomen in De Groote Sociëteit aan het Lange 

Voorhout en in Sociëteit de Besognekamer aan het Buitenhof. Via Ducange drong Delacroix erop 

aan dat de 22 afgezetten alsnog werden vastgezet, liefst in twee of drie over het land verspreide 

locaties. Voor wat betreft de leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken was de gezant van 

mening dat het huisarrest binnen 24 uur moest worden omgezet in detentie in verschillende forten 

op het Bataafse grondgebied, waarbij het zaak was ze zo veel mogelijk van elkaar te scheiden.22 

Het Intermediair Uitvoerend Bewind bleek niet ongevoelig voor de Franse aandrang op dit 

punt. Nog dezelfde dag gaf het bevel de 22 afgezette leden wederom in arrest te nemen, een bevel 

dat in de nacht van 2 op 3 februari werd uitgevoerd.23 Een tiental arrestanten werd die nacht direct 

in Huis ten Bosch ondergebracht. Hiermee werd alsnog uitvoer gegeven aan het oorspronkelijke 

                                                                                                                                                         
van Holland. Later werd hij in Huis ten Bosch met de overige arrestanten verenigd: Dagverhaal VIII, nr. 816 
(zitting 22 januari 1798) 408; [Kantelaar ed.], Authentique bylagen, 54 en 212-16; Murray, Diary, 293-94. 
19 ‘Moyens d'exécution’, 337. 
20 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 602n. 
21 De benoeming van het Intermediair Uitvoerend Bewind vond plaats op voorspraak van een op 22 januari 
benoemde commissie, die bestond uit de parlementsleden Theodorus Van Leeuwen, Aufmorth, Fokker, De 
Lemon en Van Zonsbeek: Dagverhaal VIII, nr. 818 (zitting 22 januari 1798) 419; nr. 820 (zittingen 23 en 24 
januari 1798) 436-37 en 440; nr. 822 (zitting 25 januari 1798) 450-53; nr. 825 (zitting 31 januari 1798) 479-80; nr. 
828 (zitting 2 februari 1798) 499-500. 
22 Colenbrander ed., Gedenkstukken II, brief Ducange aan het Intermediair Uitvoerend Bewind, 2 februari 1798, 
712-15. 
23 [Kantelaar ed.], Authentique bylagen, 80. 
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plan.24 De overige gearresteerden kregen voorlopig huisarrest en werden in de weken die volgden 

overgebracht naar Huis ten Bosch, waar zij gezelschap kregen van Meinard Siderius, een voormalig 

Moderaat lid van de eerste Nationale Vergadering die de tweede vergadering had gediend als 

secretaris. Op 22 maart was Jacob Kantelaar, wiens vrouw in de tussentijd was bevallen, de laatste 

die bij hen werd gevoegd.25 De leden van de Commissie voor Buitenlandse Zaken kregen een 

speciale behandeling, die overigens nog altijd milder was dan de militaire detentie waarom 

Delacroix had gevraagd. Bicker had aanvankelijk civiel arrest gekregen in Wijk Bij Duurstede, maar 

na geruchten dat hij daar misbruik had gemaakt van de hem vergunde vrijheden door 

samenkomsten te organiseren was hij overgebracht naar Leeuwarden.26 Hahn werd in Breda onder 

huisarrest gesteld en Queysen in Hoorn, terwijl Jordens van zijn Haagse huisarrest werd 

overgebracht naar Slot Honselersdijk in de buurt van Naaldwijk, een ander voormalig paleis van de 

stadhouder waarvoor zo een nieuwe bestemming werd gevonden.27 

Jordens maakte deze reis op 23 februari in het gezelschap van een oude bekende, zijn voormalige 

stadgenoot Gerhard Dumbar, die enkele weken eerder in zijn woning in Deventer was gearresteerd. 

Na zijn weigering zitting te nemen in de eerste Nationale Vergadering had Dumbar als lid en griffier 

van het Provinciaal Bestuur van Overijssel en de facto invloedrijkste Overijsselse bestuurder steeds 

een ultra-federalistische positie ingenomen. Toen eind januari de Provinciale Besturen als 

Intermediaire Administratieve Besturen onder het gezag van de Constituerende Vergadering waren 

gesteld, had Dumbar verklaard het gewest niet langer te willen dienen.28 Hij was niet de enige 

gewestelijke bestuurder die zijn ambt uit ongenoegen over de staatsgreep had neergelegd, maar wel 

de enige die dit had moeten bekopen met een arrestatie.29 Na enige tijd opgesloten te hebben 

gezeten in de Kastelenij van Holland, de civiele gevangenis van het Hof van Holland in Den Haag, 

werd Dumbar nu met Jordens overgebracht naar Slot Honselersdijk. Op 17 april arriveerde daar 

ook Willem de Beveren, het vijfde lid van de Commissie voor Buitenlandse Zaken.30 Het zesde lid 

                                                 
24 KB, Handschriften, inv. nr. 68 B 15, relaas in de vorm van een scheepsjournaal over de internering van de leden 
van de tweede Nationale Vergadering in het Huis ten Bosch in 1798. Zie ook P. Scheltema, Het leven en de 
letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver mr. Jacobus Scheltema (Amsterdam 1849) 41. 
25 Zie over de internering: Vuyk, Jacob Kantelaar, 139-55. Lambert van Eck werd toegestaan Huis ten Bosch tijdelijk 
te verlaten omdat zijn zoon stervende was. Zie Baggerman en Dekker, Kind van de toekomst, 537-39. 
26 SAA, FA Bicker, inv. nr. 175, verklaring Bicker over zijn verblijf in Wijk bij Duurstede. 
27 Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 525. 
28 [Kantelaar ed.], Authentique bylagen, 291-92. 
29  Simon Vuyk, ‘Dumbar gevangen! De internering van Gerhard Dumbar uit Deventer in 1798 op slot 
Honselaarsdijk’, OHB 120 (2005) 129-59. In Overijssel bijvoorbeeld namen behalve Dumbar ook twee leden van 
het Provinciaal Bestuur ontslag, terwijl in Utrecht vier gewestelijke bestuurders hum ambt neerlegden, onder wie 
de oud-leden van de eerste Nationale Vergadering Hendrik van Hengst en Steven Camp: [Kantelaar ed.], 
Authentique bylagen, 289-90; Dagverhaal VIII, nr. 823 (zitting 26 januari 1798) 460. 
30 Vuyk, ‘Dumbar gevangen!’, 143. 
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van die commissie, Hugo Gevers, werd toegestaan in Den Haag te blijven, tot hij in juni alsnog naar 

Delft werd overgebracht.31  

De Republikeinen hadden zich bij het zuiveren van de Nationale Vergadering willen beperken 

tot de parlementsleden die zij beschouwden als hun fanatiekste tegenstanders, omdat ze vreesden 

dat de nationale vertegenwoordiging bij een te sterk gereduceerd rompparlement zou verworden tot 

een schijnvertoning, wat het aanzien van het nog zo broze vertegenwoordigende stelsel een slag kon 

toebrengen waarvan het zelfs met het aannemen van een grondwet niet zomaar zou herstellen. De 

weigering van een elftal volksvertegenwoordigers om op 22 januari de verklaring af te leggen was 

vanuit dit oogpunt bezien een onaangename ontwikkeling. De schade leek hiermee evenwel te 

overzien, temeer daar het, op Ten Berge na, ging om betrekkelijk anonieme leden van de 

vergadering. 

Ernstiger werd de situatie toen de vergaderbanken tijdens de eerstvolgende zittingen steeds leger 

raakten. Hoewel zij wel de verklaring van haat hadden afgelegd, besloten nog 27 leden van de 

tweede Nationale Vergadering niet meer te verschijnen, wat zij de vergadering in korte briefjes 

deden weten.32 Onder de bedankende leden waren, op de stug aanblijvende Eduard van Beyma na, 

alle Moderaten tegen wie de coupplegers geen maatregelen hadden genomen.33 Voor het overige 

bestond de groep uit onafhankelijke parlementsleden van allerlei slag, variërend van de Brabantse 

federalisten Paulus de la Court en Petrus Verhoysen tot de Hollandse unitarissen Theo Aaninck en 

Abraham Pompe van Meerdervoort.34 Het zwaarste verlies in kwalitatief opzicht was zonder meer 

dat van Pieter van de Kasteele. De kundigste financieel specialist van de vergadering was op de dag 

van de staatsgreep afwezig geweest en had zich daarna niet meer laten zien, iets wat ook gold voor 

Derk Bodde en Anthony Hoynck van Papendrecht.35 

                                                 
31 Het Uitvoerend Bewind besloot tot de overplaatsing van Gevers op 7 juni: GAA, FA Van Eck, inv. nr. 41, 
aantekeningen van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van Lambert van Eck; [Loosjes], Vaderlandsche 
historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XL, 295-96. 
32 Dagverhaal VIII, nr. 819 (zitting 23 januari 1798) 428-29; nr. 820 (zitting 23 januari 1798) 433; nr. 823 (zitting 
26 januari 1798) 459; nr. 824 (zittingen 27 en 29 januari 1798) 465 en 470; nr. 825 (zittingen 30 en 31 januari 
1798) 473 en 479. De meeste van deze briefjes zijn opgenomen in: [Kantelaar ed.], Authentique bylagen. 55-64 en 
193-211. 
33 Hendrik Jan Colmschate, Herman Hoogewal, Diderik van Horbag en Johan Lublink de Jonge waren lid van de 
Haagse Gemenebestgezinde burgersociëteit der Moderaten. Cornelis van Lennep was lid van de Amsterdamse 
tegenhanger, de Sociëteit Voor Vrijheid en Orde. Zie De Lange, ‘Gemeenebestgezinde burgersocieteit’, 45-46. 
34 Het gaat om Theo Aaninck, Gerard Bacot, François Blondel, Frans van der Borght, Cornelis Branger, Johan van 
Buul, Hendrik Jan Colmschate, Paulus de la Court, Jan van Esen, Cornelis Floren, Nanning van Foreest, Abraham 
Gevers, Johan Havermans, Herman Hoogewal, Diderik van Horbag, Ulrich Huber, Cornelis van Lennep, Willem 
de Lille, Willem Loeff, Johan Lublink de Jonge, Bernard ten Pol, Abraham Pompe van Meerdervoort, Hendrik van 
Royen, Bernard Storm, Willem Bruigom Tip, Petrus Verhoysen en Gerard Visscher. 
35 Bodde deelde zijn demissie op 30 januari per brief aan de vergadering mee, Van de Kasteele een dag later: 
Dagverhaal VIII, nr. 825 (zittingen 30 en 31 januari) 473 en 478. Daar Van de Kasteele geen motieven aanvoerde 
voor zijn demissie, werd hij aanvankelijk niet genoemd in het rapport over de briefschrijvers van de Commissie 
Bosch (zie hieronder). Later oordeelde deze commissie alsnog dat Van de Kasteeles gedrag voor ‘misdadig’ moest 
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De zogenoemde ‘briefschrijvers’ voerden verschillende argumenten aan voor hun wegblijven. 

Veruit de meesten schreven wel de verklaring te hebben afgelegd, maar niet te hebben verwacht dat 

daarna het Reglement nietig zou worden verklaard. Zij waren van mening dat hun last als 

volksvertegenwoordiger door de vernietiging het Reglement ophield en dat zij daarmee terugkeerden 

in de ‘kring der ambteloze burgers’.36 Met hun ontslagname brachten deze parlementsleden het 

dreigement in de praktijk dat al vaak door voorstanders van handhaving van het Reglement was 

geuit. Bernard Storm en Jan van Esen grepen juist terug op het vernietigde Reglement door te stellen 

dat zij niet ‘admissibel’ waren voor de Constituerende Vergadering, omdat ze in de tweede 

Nationale Vergadering zitting hadden gehad als plaatsvervangers van leden van de 

constitutiecommissie, die inmiddels in de vergadering waren teruggekeerd.37 Enkele briefschrijvers 

lieten weten te zeer te zijn aangedaan door de arrestatie van een deel van hun collega’s. Gerard 

Visscher betreurde in het bijzonder de arrestatie van ‘mijn lotgenoot in mijne zeevenjaarige 

ballingschap, mijn boezemvriend’, vermoedelijk Coert van Beyma, terwijl Abraham Gevers zijn 

geweten niet in overeenstemming kon brengen met de arrestatie van zijn broer Hugo.38 

Bij de Constituerende Vergadering kwamen de ontslagbrieven die in de dagen na de staatsgreep 

binnenstroomden hard aan.39 Publiekelijk probeerden de overgebleven leden zich evenwel groot te 

houden en het verlies van een aanzienlijk deel van de leden voor te stellen als een zege. Cornelis van 

der Hoeven ‘wenschte de natie en zich zelve geluk met deze missives’. Een woedende Bernard Bosch 

sprak eveneens zijn gelukwensen uit over ‘het wegloopen dier foederalisten, daar zij toch in hun 

hart niet deugden’; de briefschrijvers zouden volgens Bosch ‘mogelijk bij Bicker hun instructie 

gehaald hebben’.40 Hij eiste ‘mesures van zekerheid’ tegen zijn voormalige collega’s, en mocht zijn 

                                                                                                                                                         
worden gehouden, een oordeel dat door de vergadering werd overgenomen: Dagverhaal VIII, nr. 840 (zitting 14 
februari 1798) 596-97; nr. 842 (zitting 15 februari 1798) 610-11. Hoynck van Papendrecht schreef de vergadering 
dat hij liever zijn vorige ambt van baljuw van Zuid-Holland weer opnam. De vergadering verklaarde hem hierop 
vervallen van zijn ambt als volksvertegenwoordiger en liet het aan het Uitvoerend om verder over hem te oordelen: 
Dagverhaal VIII, nr. 834 (zitting 9 februari 1798) 550; nr. 840 (zitting 14 februari 1798) 596-97; nr. 849 (zitting 22 
februari 1798) 671; nr. 850 (zitting 23 februari 1798) 673-75; nr. 852 (zitting 26 februari 1798) 694-95; nr. 854 
(zitting 26 februari 1798) 705-7. 
36 Dagverhaal VIII, nr. 824 (zitting 29 januari 1798) 470; [Kantelaar ed.], Authentique bylagen, 208-9. 
37 Dagverhaal VIII, nr. 819 (zitting 23 januari 1798) 429; nr. 824 (zitting 27 januari 1798) 465; [Kantelaar ed.], 
Authentique bylagen, 198 en 206-8. 
38  De vorige dag had Abraham Gevers zich in de besloten vergadering tevergeefs tegen de arrestaties verzet: 
Dagverhaal VIII, nr. 819 (zitting 23 januari 1798) 429; [Kantelaar ed.], Authentique bylagen, 60 en 62. 
39 [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIX, 136; G.J. Pijman, 
Bijdragen tot de voornaamste gebeurtenissen voorgevallen in de Republiek der Verenigde Nederlanden (Utrecht 1826) 56. 
40 Dagverhaal VIII, nr. 820 (zitting 23 januari 1798) 429-30. 
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plannen nader gaan uitwerken als voorzitter van een commissie die een advies moest uitbrengen 

over de demissies.41 

Binnenskamers baarde het gebeurde de Republikeinse leiders intussen grote zorgen. Nadat op 25 

januari de parlementariërs Pieter Vreede, Stefan van Langen, Berend Wildrik en Johan Fokker 

waren benoemd tot het Intermediair Uitvoerend Bewind – de revolutionaire veteraan Wybo Fijnje 

completeerde het vijfmanschap als enige niet-lid van de vergadering42 – bestond de Constituerende 

Vergadering nu nog maar uit 71 leden, waarvan bovendien een zevental was benoemd tot lid van de 

nieuwe constitutiecommissie.43 Voor de leden die waren weggevallen konden geen plaatsvervangers 

worden aangesteld: hiervoor waren verkiezingen nodig, wat betekende dat de grondvergaderingen 

moesten worden opgeroepen. De wijze van oproeping was in het verleden bepaald door het 

Reglement, en het Reglement was op 22 januari nietig verklaard.44 

De Provisionele Commissie voor Buitenlandse Zaken, die net als de andere vaste commissies een 

nieuwe bezetting had gekregen, probeerde te voorkomen dat de actie van de briefschrijvers in het 

buitenland zou leiden tot imagoschade. ‘Zommige leeden’, schreef zij in een ambtsbericht aan haar 

buitenlandse gezanten, ‘hebben kunnen goed vinden alle orde te verbreeken, hunne posten 

lafhartig te verlaaten, en hunne demissie niet te vraagen maar te neemen’. Zij drong daarom bij haar 

gezanten aan op het wegnemen van ‘alle verkeerde impressiën, […] alsof de vergadering door het 

verliezen van zulk een aantal leeden tot een staat van desorganisatie vervallen was’.45 

Waar de praktijk van bedanken voor het ambt van volksvertegenwoordiger eerder al veel wrevel 

opwekte in de beide Nationale Vergaderingen, bereikte het ongenoegen hierover een absoluut 

hoogtepunt in de Constituerende Vergadering. Op 6 februari bracht Bernard Bosch over de 

                                                 
41 Deze commissie bestond naast Bosch uit de leden Van der Hoeven, Beljaart, Rant en Guljé. De laatste, die ook 
in de constitutiecommissie was benoemd, woonde de commissievergaderingen niet bij: Dagverhaal VIII, nr. 820 
(zitting 23 januari 1798) 433; nr. 831 (zitting 7 februari 1798) 527. 
42 Zie over Fijnje: Kroes-Ligtenberg, Wybo Fijnje; Emilie Fijnje-Luzac, Myne beslommerde boedel. Brieven in ballingschap, 
1787-1788, Jacques J.M. Baartmans ed. (Nijmegen 2003). 
43 Na afloop van de zitting van 22 januari bestond de Constituerende Vergadering uit 95 parlementsleden. In de 
dagen die volgden kregen zij gezelschap van nog zes leden die op 22 januari afwezig waren geweest: Harm Jan van 
Bolhuis, Henrik Costerus, Henri Rabinel, Coenraad Visser, Jan Sanders van Well en Tammerus Canter Visscher. 
De laatste was wel verkozen in de tweede Nationale Vergadering, maar had daarin nooit zitting genomen. Arnold 
van Berenbroeck legde de verklaring later schriftelijk af en werd daarmee toegelaten tot de vergadering, maar hij 
zou door ziekte nooit werkelijk zitting nemen. Omgekeerd namen 27 parlementariërs die op 22 januari de 
verklaring hadden afgelegd alsnog ontslag; hierdoor hield de Constituerende Vergadering 74 leden over. Drie van 
hen traden toe tot het Intermediair Uitvoerend Bewind – Wildrik was wel lid geweest van de tweede Nationale 
Vergadering, maar was op 22 januari afwezig geweest en had ook daarna geen zitting genomen in de 
Constituerende Vergadering – waarmee er nog 71 leden overbleven. 
44 Dagverhaal VIII, nr. 821 (zitting 24 januari 1798) 442-43. 
45 De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Provisionele Commissie voor Buitenlandse Zaken aan Caspar Meyer, eind 
januari 1798, 377-78. De Commissie voor Buitenlandse Zaken hield op te bestaan op het moment dat het 
Intermediair Uitvoerend Bewind zijn werkzaamheden aanving. Tot die tijd bestond zij uit de leden Vreede, 
Konijnenburg, Blauw, De Lemon en Jan Meyer, broer van de gezant: Dagverhaal VIII, nr. 819 (zitting 22 januari 
1798) 427. 
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demissies van de briefschrijvers rapport uit.46 De commissie wees de vergadering er fijntjes op dat zij 

hadden gezworen het land te redden of op hun posten te sterven, maar zette vooral ook zwaar in op 

het argument dat hun beroep op het Reglement niet geloofwaardig was. Zo hadden de meeste burgers 

die nu stelden dat de verbreking van het Reglement voor hen reden was om hun demissie te nemen, 

op 2 december van het vorige jaar ingestemd met de algemene vlootheffing over het inkomen van 

iedere ingezetene. Zij waren hiermee willens en wetens voorbijgegaan aan het 85ste artikel van het 

Reglement, dat stelde dat heffingen ‘quota’s gewijze’ en met toestemming van de gewesten moest 

geschieden. Ook hadden ze later die maand ingestemd met het voorstel van Hugo Gevers om de 

constitutiecommissie aan te sporen haast te maken met haar arbeid. Volgens de commissie was dit 

in strijd geweest met het 102de artikel van het Reglement, waarin stond dat de leden van de 

constitutiecommissie alle mogelijke vrijheid hadden in het opstellen van een grondwetsontwerp, en 

het 107de artikel, dat stelde dat ze hiervoor zes maanden de tijd hadden.47 

Daarbij hadden de briefschrijvers ingestemd met het decreet van 19 december, waarin de 

vergadering de beginselen had vastgesteld waarop de grondwet in ieder geval zou moeten zijn 

gebaseerd: wederom een handeling in strijd met het Reglement. Tot slot hadden zij op 22 januari de 

verklaring tegen het stadhouderlijk bestuur, de aristocratie, het federalisme en de regeringloosheid 

afgelegd; zoals iedereen wist was het Reglement gebaseerd op aristocratische en federalistische 

beginselen, en door het afleggen van de verklaring hadden ze dit document feitelijk dus al 

afgezworen.48 

Opgesomd fungeerde het beroep op de verbreking van het Reglement, aldus Bosch, als een 

‘dekmantel voor [de] aristocratische en federalistische ideën’ van de briefschrijvers, die door hun 

wegblijven uit de vergadering bovendien ‘ligtvaardig’ hun dure eed hadden verbroken. De 

Commissie concludeerde dat de briefschrijvers daarom niet alleen van hun huidige post vervallen 

moesten worden verklaard, maar dat zij ook in de toekomst geen posten ‘in de maatschappij’ 

zouden mogen waarnemen; dat het stemrecht hen voorts voor acht jaar zou moeten worden 

ontnomen, en dat zij bovendien in de gaten moesten worden gehouden door het justitiële apparaat, 

om te voorkomen dat ze iets zouden ondernemen tegen de ‘publieke veiligheid’.49 

                                                 
46 Dagverhaal VIII, nr. 831 (zitting 7 februari 1798) 527-28; nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 529-30. 
47 Dagverhaal VIII, nr. 831 (zitting 7 februari 1798) 528; nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 529. 
48 Dagverhaal VIII, nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 529-30. De commissie ging hiermee, waarschijnlijk bewust, 
voorbij aan het feit dat de briefschrijvers geen eed hadden gezworen, maar een verklaring hadden afgelegd; 
doorgaans werd tussen eed en verklaring in het Bataafse tijdvak een scherp onderscheid gemaakt. Zie hiervoor 
bijvoorbeeld het rapport van een commissie onder leiding van Jacob Hahn, dat tijdens de eerste Nationale 
Vergadering verscheen: Dagverhaal I, nr. 73 (zitting 28 mei 1796) 581; nr. 77 (zitting 28 mei 1796) 612-15.  
49 Dagverhaal VIII, nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 530. 
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Twee weken nadat de Republikeinen met een staatsgreep hadden beoogd de bokken voor eens 

en altijd van de schapen te scheiden, leidde het rapport van de Commissie Bosch onder de leden 

van de vergadering alweer tot een nieuwe waterscheiding. De rapporteurs stuitten op een muur van 

kritiek. Onder de felste criticasters waren diverse onafhankelijke leden die achteraf hadden 

ingestemd met de staatsgreep, maar part noch deel hadden gehad aan de voorbereiding ervan. 

Hendrik Costerus en Jacob Floh vonden dat de commissie er verkeerd aan had gedaan alle 

briefschrijvers over een kam te scheren. Zij wezen erop dat de plaatsvervangers bijvoorbeeld niet aan 

de stemming over de algemene heffing hadden deelgenomen – voor dit debat hadden de leden van 

de constitutiecommissie tijdelijk hun plaatsen als leden van de vergadering weer ingenomen – en 

dat hen dus ook niet kon worden verweten toen al met het Reglement te hebben gebroken. Floh 

voegde daar aan toe dat de mede onder vuur liggende Derk Bodde op 22 januari afwezig was 

geweest en zodoende de verklaring niet had afgelegd, waardoor hij nu ook niet kon worden geacht 

met het verklaarde te hebben gebroken. Het rapport, concludeerde Floh, was niet precies genoeg.50 

De parlementsleden die het rapport kritiseerden waren er niet op uit punten te scoren met 

procedurele aanmerkingen op de onzorgvuldige werkwijze van de commissie, maar gaven uiting aan 

een dieper liggend verschil van inzicht. Het ging erom, verduidelijkte Costerus, dat het vaderland 

erbij gebaat was dat niet méér revolutionaire stappen werden gedaan dan volstrekt noodzakelijk. 

Ongetwijfeld was de ‘groote revolutionaire stap’ van 22 januari nodig geweest, en de spoedige 

inwerkingtreding van een grondwet zou deze stap legitimeren. Nu echter was het zaak de gevolgen 

van de 22ste januari zo zacht mogelijk op de Bataven te doen neerdalen en de geest van de natie 

niet verwijderd te laten raken van die van de wetgever. De laatste moest daarbij rekening houden 

met het karakter van de Nederlander die hij de eer had te vertegenwoordigen: zachtaardig, met een 

bedaard oordeel en gematigde hartstochten.51 

Wanneer hij deze algemene regel toepaste op het geval in kwestie, meende Costerus dat de 

briefschrijvers weliswaar een misstap hadden begaan, maar dat ze daarmee nog niet konden worden 

gehouden voor aristocraten die met hun actie bewust de vergadering hadden willen ontwrichten om 

zo de revolutie te doen mislukken. De meeste briefschrijvers kende hij goed genoeg om te kunnen 

uitsluiten dat sprake was van het ‘misdadig oogmerk’ waarvan ze werden beschuldigd. Eerder 

geloofde hij dat ze overijld hadden gehandeld, en dat ze daarmee een ‘menschelijke zwakheid’ 

hadden begaan. Wie was echter te allen tijde onfeilbaar? Costerus concludeerde dat de voorgestelde 

                                                 
50 Dagverhaal VIII, nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 530-31 en 534-35. 
51 Dagverhaal VIII, nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 530-31. 
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maatregelen veel te straf waren. Hij wilde daarom dat de Commissie Bosch de kwestie nogmaals in 

behandeling zou nemen.52 

Nadat Costerus was uitgesproken, verdrongen zijn collega’s zich voor het spreekgestoelte om zich 

achter zijn advies te scharen. Onder hen bevonden zich ook opvallend veel parlementsleden die als 

bezoekers van de Republikeinse sociëteit actief of in elk geval passief betrokken waren geweest bij 

het beramen van de staatsgreep. Adriaan Ploos van Amstel, Petrus de Sonnaville, Joan Aufmorth, 

Jan Hendrik Meyer, allen ondertekenaars van het Republikeinse manifest Aan de Bataafsche natie en 

van de Points constitutionnels convenus, trokken hier de streep die zelfs in tijden van revolutie niet 

mocht worden overschreden. Jacob Blauw, die zichzelf graag hoorde spreken, deed dit met een 

advies dat inhoudelijk niets verschilde van dat van Costerus, maar dat net iets pregnanter was 

geformuleerd. Blauw kreeg de expliciete instemming van nog meer Republikeinen, onder wie 

Joachim Nuhout van der Veen, Oene Gorter en Simon Schermer, en vond in de persoon van zijn 

vriend Theodorus van Leeuwen zelfs een lid van de voormalige Republikeinse staatsgreepcommissie 

aan zijn zijde.53 

De stoet aan parlementsleden die de Commissie Bosch kapittelde om haar hardvochtigheid 

kreeg fel weerwerk van de commissieleden en van een aantal sympathisanten, onder wie Ary Voogd, 

Hartog Lemon en François van Rosevelt Cateau. Voor commissielid Cornelis van der Hoeven 

bleven alle briefschrijvers ‘meinëedigers en even zeer strafbaar’, omdat zij allen, hoogstens met 

uitzondering van Bodde, de verklaring hadden afgelegd en die door hun demissie weer hadden 

verbroken. 54 Commissievoorzitter Bosch voegde hier misprijzend aan toe dat de leden van de 

vergadering die de demissie van de briefschrijvers toeschreven aan menselijke zwakheid, hun 

adviezen mochten beschouwen als ‘gedenktekens van hun eigen zwakheid, […] en dat waarlijk zulke 

zwakke zielen het in dit tijdvak aan de benodigde sterkte ontbreekt’.55 

De zwakke zielen wonnen de stemming die volgde met 32 tegen 25 stemmen, waarmee ze 

verzekerd waren van de minachting van de parlementariërs die in de vergadering een harde lijn 

voorstonden. Jacob Blauw, die geloofde dat het zijn advies was geweest dat had geleid tot de 

verwerping van het ‘hatelijk rapport van Bosch’, werd bij het sluiten van de zitting door Van der 

Hoeven en Midderigh uitgemaakt voor slijmgast; hij had zijn collega’s daarop toegevoegd dat men 

‘stapelzot’ moest zijn als ‘men in dit moment in dit land vervolgingen wil organiseeren’.56 Niet veel 

                                                 
52 Dagverhaal VIII, nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 531. 
53 Dagverhaal VIII, nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 531-36; nr. 833 (zitting 7 februari 1798) 537-38. 
54 Dagverhaal VIII, nr. 832 (zitting 7 februari 1798) 533-34; nr. 833 (zitting 7 februari 1798) 537-38. 
55 Dagverhaal VIII, nr. 833 (zitting 7 februari 1798) 538-39. 
56 Blauw, ‘Memorie’, 626. 
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later vertrok Blauw voor een missie naar Parijs, waarmee hij de nationale politiek definitief de rug 

toekeerde.57 

Dat de Commissie Bosch zich niet door haar tegenstanders had laten overtuigen bleek de 

volgende dag, toen zij morrend gehoor gaf aan de opdracht opnieuw rapport uit te brengen. Met 

nauwelijks verhuld cynisme recapituleerde Bosch de argumenten die door de vergadering tegen zijn 

eerste rapport waren ingebracht: de briefschrijvers waren noch ‘moetwillige verlaters van hunnen 

post’, noch ‘meinëedigen’, noch hadden zij enig ‘misdaadig oogmerk’ gehad; men was van hun 

‘braafheid’ overtuigd geweest, en hun demissie moest alleen worden toegeschreven aan ‘menselijke 

zwakheid’ of ‘overdrevene naauwgezetheid van geweten’.58 

De commissie gaf toe dat het parlementslid Bodde en de plaatsvervangers niet alles ten laste kon 

worden gelegd waaraan de overigen zich schuldig gemaakt hadden, maar zij moest de vergadering er 

tevens aan herinneren dat ook zij eerder hadden ingestemd met een gedeeltelijke verbreking van het 

Reglement. De commissie hield daarom staande dat de te nemen maatregelen voor allen gelijk 

moesten zijn. Daar zij de stap die door de briefschrijvers was gezet voorts nog altijd beschouwde als 

misdadig en in strijd met de ‘algemeene veiligheid’ en het ‘heil des vaderlands’, oordeelde de 

commissie dat de demissionaire leden vervallen verklaard moesten worden van hun posten. 

Eventuele verdere maatregelen ‘ter bewaring der publicque veiligheid en vastgestelde orde’ stelde zij 

nu voor over te laten aan het Intermediair Uitvoerend Bewind.59 

Ploos van Amstel beklaagde zich dat dit geen nader advies was, maar een verdediging van de 

premissen én de conclusie van het rapport dat een dag eerder door de vergadering was verworpen.60 

Veel wezenlijker was de opmerking van Nuhout van der Veen, die zich afvroeg of de commissie 

werkelijk bedoelde dat het besluit in deze zaak moest worden overgelaten aan het Intermediair 

Uitvoerend Bewind, of dat zij slechts wilde dat het bewind het toezicht zou krijgen over door de 

vergadering vast te stellen maatregelen. Als het eerste het geval was, waarschuwde Nuhout, zou hij 

daarmee nooit instemmen. 

We stuiten met deze opmerking op een belangrijke machtsvraag die na de staatsgreep van 22 

januari en de aanstelling van het Uitvoerend Bewind was ontstaan. In een vorig hoofdstuk zagen we 

dat de comités die vóór de staatsgreep samen de uitvoerende macht vormden krachtens het 

Reglement geheel ondergeschikt waren aan de Nationale Vergadering, maar dat zij zich in de praktijk 

niet altijd even veel aan de parlementaire decretenstroom gelegen lieten liggen. Het was voor de 

                                                 
57 Het was de bedoeling dat Blauw na zijn verblijf in Parijs als gezant zou afreizen naar Wenen, maar hij bleef in 
Parijs en zou uiteindelijk van zijn gezantschap worden ontslagen: Elias en Schölvinck, Volksrepresentanten en 
wetgevers, 39. 
58 Dagverhaal VIII, nr. 833 (zitting 8 februari 1798) 543-44. 
59 Dagverhaal VIII, nr. 833 (zitting 8 februari 1798) 544. 
60 Dagverhaal VIII, nr. 834 (zitting 8 februari 1798) 545. 
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Nationale Vergadering niet eenvoudig geweest een beeld te krijgen van de werkzaamheden van de 

uitvoerende comités, laat staan deze daadwerkelijk aan te sturen. Dit neemt niet weg dat het 

initiatief voor het te voeren beleid steeds duidelijk had gelegen bij de vergadering, en dat de 

uitvoerende macht, hoe ruim de marges waarbinnen zij had kunnen opereren ook waren geweest, in 

laatste instantie wel degelijk gebonden was geweest aan de politieke koers die door de wetgevende 

macht werd bepaald.  

Na de staatsgreep hield dit op vanzelfsprekend te zijn. Met de nietigverklaring van het Reglement 

was de verhouding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht niet langer gedefinieerd. Het 

enige dat hiervoor in de plaats was gekomen was de betuiging, op 25 januari door de 

Constituerende Vergadering gedecreteerd, dat het Uitvoerend Bewind zou worden ‘bekleed met alle 

de noodige magt, om de rust, onafhangelykheid en voorspoed der Republiek […] te verzekeren’.61 

De vraag waar de grenzen van deze macht lagen en of het aan het Uitvoerend Bewind zelf of aan de 

Constituerende Vergadering was om dit te bepalen bleef daarmee onbeantwoord. Het was echter 

een vraag die de vergadering niet uit de weg kon gaan. Het was Nuhout die haar voor het eerst 

expliciet stelde en direct zelf beantwoordde. In zijn ogen moest het Uitvoerend Bewind nog altijd 

worden beschouwd als louter de uitvoerder van beleid dat door de wetgevende vergadering was 

gemaakt. 

Hij bleek daarmee een minderheidsstandpunt in te nemen. Commissielid Cornelis van der 

Hoeven stelde in reactie op Nuhout dat de vraag niet luidde of het Uitvoerend Bewind het toezicht 

over de briefschrijvers zou worden toevertrouwd, omdat het dat al lang uitoefende, maar of het 

bewind zou worden gemachtigd ten aanzien van de briefschrijvers zélf die maatregelen te nemen die 

het tot behoud van de rust ‘dienstig en nodig’ achtte. De vergadering stemde hierop in met het in 

het commissierapport geformuleerde decreet.62  

Diverse voorzitters beschouwden het besluit over de briefschrijvers als een precedent en 

adviseerden voortaan regelmatig niet alleen de uitvoering maar ook de besluitvorming aan het 

Uitvoerend Bewind over te laten. Onder het kleine groepje parlementariërs dat zich hiertegen bleef 

verzetten waren het vooral Adriaan Ploos van Amstel en Coenraad Visser die zich onderscheidden. 

Ploos was ‘er niet voor’ zaken die ter vergadering kwamen ‘zoo maar te renvoyeeren aan het 

Uitvoerend Bewind’, terwijl Visser probeerde te voorkomen dat de vergadering een rekest 

doorstuurde naar het Uitvoerend Bewind ‘om daarop te disponeeren’, omdat het bewind dan ‘het 

recht zou worden toegekend […] die wet te veranderen of ten minsten te interpreteeren’ terwijl dit 

                                                 
61 Dagverhaal VIII, nr. 821 (zitting 25 januari 1798) 446. 
62 Dagverhaal VIII, nr. 834 (zitting 8 februari 1798) 545. 
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recht ‘niet de uitvoerder van de wet maar de wetgever toekwam’.63 Bij de behandeling van een 

rekest stelde Visser dat een rekwestrant niet zonder reden zijn toevlucht had genomen tot de 

Constituerende Vergadering, en dat deze diens rekest ‘niet zenden kan aan het Uitvoerend Bewind 

om daar in te voorzien, maar dat hetzelfde wel degelijk behoord tot het departement deezer 

vergadering’. 64 Visser kwalificeerde het als ‘gevaarlijk’ dat de uitvoerende macht als het ware zelf 

wetten zou mogen maken, en vond dat de vergadering niet gemachtigd was het bewind een dergelijk 

mandaat te verlenen. Ploos van Amstel was het hier helemaal mee eens en stelde ‘dat geene wet 

kragt van wet heeft, zo zij niet door den wetgever gegeeven was’.65 

Menig parlementslid voelde de plicht verzet tegen het vrijwillig inperken van de eigen 

competentie te steunen, en het gebeurde verschillende malen dat de vergadering zich met leden als 

Ploos van Amstel en Visser verenigde. Daar het gros van de parlementsleden zich echter niet 

geroepen voelde deze praktijk zelf actief tegen te gaan en het kleine groepje kritische leden zich lang 

niet bij iedere kwestie roerde, werden preadviezen die ertoe strekten de uitvoerende macht carte 

blanche te geven minstens zo vaak wél door de vergadering overgenomen. We moeten dus 

constateren dat hoewel juist de Republikeinen zich altijd sterk hadden gemaakt voor het primaat 

van de wetgevende macht ten opzichte van de uitvoerende macht – een machtsverhouding die ze, 

zoals we zullen zien, ook in de Staatsregeling zouden laten terugkomen – na 22 januari een tijdelijke, 

door de Constituerende Vergadering gesanctioneerde verschuiving van de macht in omgekeerde 

richting valt waar te nemen. 

In de kwestie rondom de briefschrijvers liet het Uitvoerend Bewind zo lang niets van zich horen 

dat algemeen werd aangenomen dat zij verder met rust zouden worden gelaten. Pas op 12 april 

1798, elf dagen voordat de volksraadpleging over een nieuw Ontwerp van Constitutie zou 

plaatsvinden, kwam het bewind alsnog met een proclamatie. 66 Het verklaarde hierin te hebben 

besloten dat de parlementsleden die zich aan de tweede Nationale Vergadering hadden onttrokken 

niet alleen vervallen zouden zijn van alle ambten die zij daarvoor hadden bekleed, maar dat zij – 

met ingang van de stemming over het grondwetsontwerp – niet tot de grondvergaderingen zouden 

mogen worden toegelaten en dus moesten worden geacht hun stemrecht te hebben verloren. 

Daarnaast werden alle briefschrijvers, voor zover zij zich nog in Den Haag bevonden, gelast zich zo 

                                                 
63 Dagverhaal IX, nr. 864 (zitting 6 maart 1798) 49-50; nr. 910 (zitting 11 april 1798) 426. 
64 Dagverhaal IX, nr. 911 (zitting 11 april 1798) 429. 
65 Dagverhaal IX, nr. 931 (zitting 1 mei 1798) 592. 
66 Uitvoerend Bewind, Publicatie wegens die burgers, geweest zynde leden der gewezene Nationale Vergadering, welke […] 
verklaard hebben zich van de bywooning der deliberatien van gemelde vergadering te onttrekken (Den Haag 1798); Steven 
Dassevael, ‘Gebeurtenissen van den 12 juni 1798’, in: Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, 673-85, aldaar 676. 
Dassevael, een voormalig klerk van het Provinciaal Bestuur van Zeeland, was door het Intermediair Uitvoerend 
Bewind aangesteld als secretaris. 
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spoedig mogelijk naar hun woonplaatsen te begeven, waar ze onder toezicht zouden worden gesteld 

van de plaatselijke besturen.67 Het Uitvoerend Bewind koos hiermee ten langen leste de harde lijn 

van de Commissie Bosch. 

De briefschrijvers van de Nationale Vergadering waren bepaald niet de enigen die in de aanloop 

naar het referendum hun stemrecht werd ontnomen. Uitsluiting van het recht om te stemmen op 

grond van politieke overtuiging was in het Bataafse tijdvak op zichzelf niet ongewoon; het had ook 

plaatsgevonden tijdens elk van de drie landelijke stemmingen – twee keer voor de Nationale 

Vergadering, één keer voor het Ontwerp van Constitutie – die tot dan toe hadden plaatsgevonden.68 

De uitsluitingsprocedure werd ditmaal echter aanzienlijk aangescherpt. De constitutiecommissie 

bracht hiertoe tijdens de zitting van 10 maart een voorstel in. De Constituerende Vergadering 

decreteerde daarop dat de grondvergaderingen voorafgaande aan de stemming zouden worden 

gezuiverd van ‘zodanigen, van welken men met grond verwagt, dat zij de heilige grondbeginselen 

onzer omwending zullen wederstreven’.69 

Aan deze ruime definitie moest nader invulling worden gegeven door daartoe aangestelde 

‘agenten der zuivering’. Hiermee werd tegemoet gekomen aan een wens van de Franse gezant 

Charles Delacroix. 70  Deze agenten, die onder het gezag stonden van het Uitvoerend Bewind, 

kwamen in actie nadat de plaatselijke besturen lijsten hadden opgesteld met ‘apparente’ 

stemgerechtigden, dat wil zeggen alle mannelijke inwoners van hun gemeente die voldeden aan de 

formele eisen – ontleend aan de voorliggende grondwet71 – en die zich sinds 1795 ten minste een 

keer eerder in de grondvergaderingen hadden laten zien. 72  De agenten kregen tot taak deze 

stemlijsten te inspecteren en alle namen te schrappen van personen die hen waren gebleken het 

nieuwe bewind niet te steunen.73 

De opgeschoonde lijsten gingen terug naar de plaatselijke besturen, die de overgebleven 

stemgerechtigden opriep de verklaring tegen stadhouderlijk bestuur, federalisme, aristocratie en 

regeringloosheid mondeling af te leggen en schriftelijk te ondertekenen. De burgers die dit hele 

traject succesvol hadden doorlopen, werden bijgeschreven in een stemregister en hadden het recht 

                                                 
67 Uitvoerend Bewind, Publicatie wegens […] leden der gewezene Nationale Vergadering, 
68 Bij deze stemming kon worden volstaan met het mondeling afleggen van de volgende verklaring: ‘Ik verklaare 
voor wettig te houden alleen zodanige regeringsvorm, welke gegrond is op de oppermagt des geheelen volks, en 
dienvolgens houde ik voor onwettig en daar meede strijdende alle erffelijke ampten en waardigheeden’: 
‘Reglement’, 19, artikel 11 lid e. 
69 Dagverhaal IX, nr. 868 (zitting 10 maart 1798) 85-87. 
70 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, bijlage 18, 421-26. Het gaat om een kopie 
van een brief die Delacroix eerder aan Talleyrand had gestuurd op 8 maart 1798. 
71 ‘Staatsregeling’, 79, artikelen 32 en 33. 
72 ‘Instructie voor de agenten tot regeling en zuivering der grondvergaderingen in de onderscheiden voormalige 
gewesten’, Jaarboeken Bataafsche Republiek XII, 178-80. 
73 Ibidem, 179-80, artikel 6. 
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op 23 april hun stem uit te brengen.74 Er stond echter meer op het spel dan dit alleen. Wie niet 

stemgerechtigd werd verklaard, verloor daarmee ook zijn recht welk overheidsambt dan ook te 

bekleden of van overheidswege een pensioen te ontvangen.75  

Al eerder had het Intermediair Uitvoerend Bewind de Intermediaire Administratieve Besturen 

van de ‘voormalige gewesten’ opdracht gegeven alle bestuurders en ambtenaren van de plaatselijke 

overheden te ontslaan en te vervangen door mannen die ‘de jegenswoordige orde van zaken 

volkomen zijn toegedaan’. Ook in de uitvoering van deze taak werden de gewestelijke overheden 

indien nodig bijgestaan door speciaal hiervoor benoemde ‘agenten’. 76 In veel gevallen werd de 

ontslagen ambtenaren opgedragen hun ambten provisioneel te blijven bekleden om bestuurlijke 

chaos te voorkomen.77 Er was evenwel ook sprake van reële zuiveringen, waarbij de voormalige 

leden van de op last van het Intermediair Uitvoerend Bewind gesloten Moderate sociëteiten het in 

elk geval moesten ontgelden.78 De overige overheidsfunctionarissen konden erop hopen dat de 

zuivering hen bespaard zou blijven. Systematisch onderzoek naar de rol van de agenten in dit 

zuiveringsproces is gewenst, maar geruchten over verschillende incidenten die in het parlement en 

de media circuleerden duiden er vooralsnog op dat zij in het uitoefenen van hun taak lang niet 

altijd even gewetensvol hebben gehandeld.79 

De ambtenaren die door deze zuiveringsronde van hun broodwinning verstoken waren geraakt, 

hadden zich vastgeklampt aan de gedachte dat het ging om een tijdelijke maatregel, die slechts zou 

voortduren tot de revolutie met het aantreden van een constitutionele regering was beëindigd.80 

Wanneer zij daarenboven voor een nog onbepaalde periode uit de stemregisters werden geschrapt, 

zouden ze voorlopig helemaal niet meer hoeven te rekenen op een pensioen of een bezoldigde 

overheidsfunctie. 

                                                 
74 Ibidem, 180, artikelen 8 en 9. 
75 Hiermee werd vooruitgelopen op de Staatsregeling: ‘Staatsregeling’, 73, artikel 10. 
76  Zie voor een voorbeeld van het zuiveringsproces in de praktijk: R.E. de Bruin, ‘Zuivering, verkiezing en 
genoegdoening. Een onderzoek naar politiek gemotiveerd ontslag- en benoemingsbeleid van Utrechtse ambtenaren 
tijdens de Bataafse Revolutie, Jaarboek Oud-Utrecht 14 (1983) 82-116, aldaar 100-5. Zie ook de ‘Instructie voor de 
agenten benoemd tot het reorganiseeren der municipaliteiten binnen ’t voormalig gewest Holland’, Jaarboeken 
Bataafsche Republiek XII, 167-68. 
77 Dassevael, ‘Gebeurtenissen’, 680. 
78 Zie over de bijzondere focus op Moderate overheidsfunctionarissen: Jaarboeken Bataafsche Republiek XII, 185; 
Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 556. Zie over de sluiting van de Gemenebestgezinde Sociëteiten: Dagverhaal 
IX, nr. 834 (zitting 8 februari) 547-48; Jaarboeken Bataafsche Republiek XII, 153-55.  
79  Zo werden de leden van de Constituerende Vergadering tijdens de zitting van 11 april bijvoorbeeld 
geconfronteerd met een rekest van Abraham Hobers, die door twee agenten van het Administratief Bestuur van 
Holland was ontzet uit het ambt van secretaris van Muiden. Een van deze twee agenten, de Muidenaar Sijbe Sijbes, 
was Hobers daarna zelf opgevolgd als secretaris. Het rekest werd evenals vergelijkbare klachten over de 
reorganisatie direct in handen gesteld van het Uitvoerend Bewind: Dagverhaal IX, nr. 911, 431. Vergelijk ook 
Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Smissaert aan Wiselius, 19 april 1798, 768-69. 
80 Dassevael, ‘Gebeurtenissen’, 675 en 679-80. 
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Zodra de zuiveringen van de grondvergaderingen goed op gang waren gekomen, begon het zoals 

te verwachten was klachten te regenen bij de verschillende overheidsinstanties. Als zij al te goeder 

trouw waren, bleken de agenten – deels dezelfde personen als de agenten die eerder betrokken 

waren geweest bij de reorganisatie van de plaatselijke overheden 81 – hun instructies evengoed 

onmogelijk te kunnen vertalen naar een consequent en transparant optreden. Op 6 april kwam bij 

de vergadering een rekest binnen van een zekere burger Jacobie uit Arnhem, die stelde ten onrechte 

van de stemlijst te zijn geschrapt en verzocht om rehabilitatie door de agenten ter plaatse, die op 

basis van verkeerde informatie tot hun oordeel zouden zijn gekomen. Simon Schermer zag de bui al 

hangen en stelde voor dit rekest te laten afhandelen door het Uitvoerend Bewind, omdat er 

ongetwijfeld nog vele zouden volgen en de vergadering deze niet allemaal zou kunnen verwerken. 

Na bezwaren van Ploos van Amstel en Konijnenburg, die het wel degelijk de taak van de 

vergadering vonden om dergelijke klachten te behandelen, werd besloten dat het Uitvoerend 

Bewind de vergadering eerst over de kwestie moest adviseren; de vergadering zou tevergeefs op dit 

advies blijven wachten.82 Toen tijdens de volgende zitting een nieuwe klacht binnenkwam, ditmaal 

van een groep uitgesloten burgers uit Tiel, kreeg Schermer alsnog zijn zin: vanaf dat moment 

werden de klachten direct doorgestuurd naar het Uitvoerend Bewind ‘om in deezen het nodige te 

verrichten’.83 

Na dit besluit realiseerden de uitgeslotenen zich dat het weinig zin had te proberen bij de 

Constituerende Vergadering hun gelijk te halen; zij stuurden hun rekesten voortaan vooral naar 

individuele parlementsleden of rechtstreeks naar het Uitvoerend Bewind.84 In politiek geëngageerd 

Nederland waren de zuiveringen in de weken voor het referendum het gesprek van de dag. ‘De 

zuivering van de grondvergaderingen gaat heerlijk’, schreef de immer cynische oud-parlementariër 

Jan Smissaert op 19 april aan Samuël Wiselius. Volgens Smissaert, die evenmin als de meesten van 

zijn vrienden was opgeroepen om te komen stemmen, waren ‘reeds een half millioen requesten […] 

                                                 
81 In het rapport van de constitutiecommissie waarin de zuiveringsagenten werden geïntroduceerd werd gesproken 
over ‘dezelfde commissarissen, die thans, op last van het Uitvoerend Bewind, benoemd zijn, om de plaatzelijke 
bestuuren te reörganiseeren, of wel anderen, die men daartoe geschikt oordeelt’: Dagverhaal IX, nr. 868 (zitting 10 
maart 1798) 85. In De weerlicht werd gesuggereerd dat het in de praktijk doorgaans ging om dezelfde personen: De 
weerlicht II, nr. 11 (1798) 84. Appelius daarentegen merkt op dat het Uitvoerend Bewind in zijn keuze van 
zuiveringsagenten nog ongelukkiger bleek dan in zijn keuze van reorganisatieagenten, waardoor de indruk ontstaat 
dat het ten minste in een deel van de gevallen andere personen betrof: Staatsomwenteling, 102-3.  
82 Dagverhaal IX, nr. 906 (zitting 6 april 1798) 392. 
83 Dagverhaal IX, nr. 909 (zitting 10 april 1798) 416.  
84 Dassevael, ‘Gebeurtenissen’, 680. Overigens behandelde de vergadering vanaf 17 april wederom een aantal aan 
haar gerichte klachten; ook deze werden uiteindelijk doorgestuurd naar het Uitvoerend Bewind: Dagverhaal IX, nr. 
917 (zitting 17 april 1798) 479; nr. 919 (zitting 18 april 1798) 497-500; nr. 920 (zitting 18 april 1798) 501; nr. 922 
(zitting 19 april) 517; nr. 923 (zitting 23 april 1798) 528. 
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ingekomen om te klagen over de arbitraire mishandelingen van de agenten ad hoc’. 85  

Waarschijnlijk was dat wat overdreven, maar indrukwekkend was de klachtenstroom zeker. Adriaan 

Brouwer, een andere correspondent van Wiselius, schreef met eigen ogen gezien te hebben dat de 

persoonlijk aan hun beider vriend Ockerse gerichte klachten op één dag optelden tot een half riem 

papier, wat neerkomt op niet minder dan tweehonderdvijftig klachten.86 

Voor de leden van de Constituerende Vergadering was het vrijwel onmogelijk zich aan de indruk 

te onttrekken dat met het ruime mandaat voor de zuiveringsagenten een monster was gecreëerd. 

Tijdens de zitting van 18 april was het uiteindelijk Bernard Hoffman die aandacht vroeg voor het 

slagveld dat was aangericht. Hoffman gaf een stem aan de ‘algemeene klagte […] over de uitsluiting 

van zeer veele Bataafsche burgeren uit de grondvergadering’. Hij realiseerde zich dat het te kort dag 

was om nog voor de stemming alle door de agenten begane misstappen recht te zetten, maar vond 

dat op zijn minst een krachtig signaal moest worden afgegeven. Hij stelde voor het Uitvoerend 

Bewind te gelasten een proclamatie uit te vaardigen, waarin duidelijk moest worden dat burgers die 

vonden dat hen onrecht was aangedaan werden uitgenodigd zich te vervoegen bij de wetgevende 

vergadering, die dan alsnog zou uitzoeken of zij hun stembevoegdheid dienden terug te krijgen. Als 

zou blijken dat de agenten niet door tijdsgebrek of onkunde, maar opzettelijk verkeerd hadden 

gehandeld, zouden zij hiervoor ter verantwoording worden geroepen.87 

Collega’s buitelden over elkaar heen om Hoffmans voorstel te prijzen, waarna het zonder 

resumptie werd gedecreteerd.88 De Constituerende Vergadering erkende hiermee onverholen dat de 

situatie uit de hand was gelopen. Als het Uitvoerend Bewind hiervan nog niet overtuigd was 

geraakt, werd het twee dagen later nog eens met de neus op de feiten gedrukt. Op 20 april was het 

bij het bewind, dat voorlopig was ondergebracht in het Logement van Amsterdam aan het Plein, 

een komen en gaan van afvaardigingen van Amsterdamse burgers en bestuurders. Allen bezwoeren 

zij de leden van het bewind dat in hun stad op de dag van het referendum een oproer zou uitbreken 

wanneer de onvrede onder het gezuiverde deel van de bevolking niet werd weggenomen.89 

Nadat leden van de Constituerende Vergadering en Amsterdamse revolutionairen tot diep in de 

nacht op het Uitvoerend Bewind hadden ingepraat, werd uiteindelijk overeenstemming bereikt over 

de tekst van een proclamatie, die direct de volgende dag werd uitgevaardigd.90 Het Uitvoerend 

                                                 
85Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, Smissaert aan Wiselius, 19 april 1798, 768-69; brief Smissaert aan Wiselius, 
23 april 1798, 773-74. 
86 Colenbrander ed., Gedenkstukken II, brief Adriaan Brouwer aan Wiselius, 23 april 1798, 773. 
87 Dagverhaal IX, nr. 919 (zitting 17 april 1798) 493. 
88 Dagverhaal IX, nr. 919 (zitting 17 april 1798) 493-94. 
89 Dassevael, ‘Gebeurtenissen’, 680. Zie over de huisvesting van het Intermediair Uitvoerend Bewind: Dagverhaal 
VIII, nr. 823 (zitting 27 januari 1798) 462. Zie ook Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, cxviii-cxix. 
90 Uitvoerend Bewind, Publicatie omtrent het doen continueeren van persoonen welke in eenige posten of bedieningen zyn 
gesteld en van het stemregt zyn uitgesloten (Den Haag 1798). 
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Bewind liet hierin weten dat een onderzoek zou worden ingesteld naar het handelen van de 

reorganisatie- en zuiveringsagenten, en dat alle nog in functie zijnde ambtenaren hun ambt 

hangende dit onderzoek zouden behouden, ook wanneer zij van het stemrecht waren uitgesloten.91 

In hun ijver om hun idealen ook op de lange termijn te doen zegevieren ondernamen de 

Republikeinen een reeks stappen die vooral tot gevolg had dat hun eigen machtspositie werd 

aangetast. De zuivering van de Nationale Vergadering, de vernietiging van de provinciale 

soevereiniteiten en zelfs de repressieve maatregelen tegen de Moderaten waren hen door veel 

onafhankelijke Bataven nog vergeven als noodzakelijk kwaad om snel tot een grondwet te komen. 

De onverwachtse arrestatie en opsluiting van de aanvankelijk met coulance behandelde afgezette 

volksvertegenwoordigers ging velen echter te ver. Nog meer verontwaardiging was er over de wijze 

waarop werd opgetreden tegen de leden van de tweede Nationale Vergadering die na de staatsgreep 

per brief hun demissie hadden medegedeeld. 

Dat de briefschrijvers het stemrecht en de daaraan verbonden privileges werd ontzegd kon 

eventueel nog worden uitgelegd als een procedurele maatregel die in overeenstemming was met de 

aanstaande grondwet, maar hun verbanning uit Den Haag en hun ondertoezichtplaatsing konden 

moeilijk anders worden uitgelegd dan maatregelen begaan uit rancune over hun weigering de 

staatsgreep te legitimeren. De revolutionaire leiding had kunnen weten dat de hiertoe strekkende 

publicatie van het Uitvoerend Bewind veel kwaad bloed zou zetten, omdat immers in het reeds in 

februari gevoerde parlementaire debat over deze kwestie was gebleken dat niet alleen veel 

onafhankelijke leden, maar zelfs een groot deel van de Republikeinen de voorgenomen maatregelen 

te straf vonden. 

Het debat over de briefschrijvers vormde daarmee een keerpunt in de revolutie: naarmate 

duidelijker werd dat de grondwet nauwelijks dichterbij kwam zolang de reglementaire weg werd 

bewandeld, hadden zich sinds het begin van de eerste Nationale Vergadering steeds meer 

onafhankelijke leden bij de Republikeinen aangesloten. In het debat over de briefschrijvers 

begonnen diezelfde parlementsleden en zelfs Republikeinen van het eerste uur zich nu van de in het 

Intermediair Uitvoerend Bewind en de constitutiecommissie verenigde revolutionaire top af te 

keren. De zuiveringen van de lokale besturen en van de grondvergaderingen moesten toen nog op 

gang komen. 

                                                 
91 Jaarboeken Bataafsche Republiek XII, 209-210. 
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De wetgevende macht in de Staatsregeling 

 

In het massaal verworpen Ontwerp van Constitutie was geopteerd voor een wetgevend lichaam 

bestaande uit twee kamers. Het wetgevend lichaam was er geplaatst binnen een structuur waarin de 

wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht elk een vertegenwoordigende status zouden 

krijgen. De grondwet moest ervoor zorgen dat deze drie machten harmonieus met elkaar zouden 

samenwerken. Deze structuur was deels ontleend aan de in 1795 geformuleerde ideeën van 

Emmanuel Sieyes en viel deels terug te voeren op het denken van Montesquieu. De eerste 

Nationale Vergadering had met de keuze voor dit model een middenweg trachten te vinden. De 

uitersten die zij vermeed waren enerzijds (haar perceptie van) de Franse grondwet van 1795, waarin 

de machten te veel van elkaar zouden zijn afgescheiden, en anderzijds een model dat bij velen 

associaties opriep met de Franse grondwet van 1793, waarin de uitvoerende en de rechterlijke 

macht aan de wetgevende ondergeschikt werden gemaakt. 

Na de massale verwerping van het eerste Ontwerp van Constitutie ving op 18 september 1797 de 

constitutiecommissie van de tweede Nationale Vergadering met haar werkzaamheden aan. Het was 

de commissieleden duidelijk dat het door hen te ontwerpen grondwetsontwerp er anders uit moest 

zien dan het verworpen Ontwerp. Gezien de verhoudingen binnen de nieuwe commissie, waarin de 

Moderaten duidelijk de minderheid uitmaakten, zag het er niet naar uit dat het eerste Bataafse 

grondwetsontwerp alsnog zou worden ingeruild voor een ontwerp dat meer leek op de Franse 

grondwet van 1795; dit model was in de vorige vergadering immers vooral door Moderaten 

omarmd. 

De onwaarschijnlijkheid van een dergelijke keuze werd nog vergroot door recente 

ontwikkelingen in de Franse politiek. In april 1797 waren in Frankrijk verkiezingen gehouden voor 

de Conseil des Cinq-Cents en de Conseil des Anciens. De leden die het uittredende derde deel van 

de beide raden vormden waren bij deze verkiezingen nauwelijks herkozen; het electoraat had de 

voorkeur gegeven aan burgers die aanzienlijk minder enthousiast waren over de verworvenheden 

van de Revolutie, onder wie verschillende nauwelijks verhulde voorstanders van herstel van de 

monarchie.92 De verkiezingsuitslag verdeelde de leden van het Directoire. De directeurs Reubell, 

Barras en La Révellière-Lépeaux vonden elkaar in de overtuiging dat de contrarevolutie de overhand 

dreigde te krijgen en dat de verkiezingen moesten worden teruggedraaid, terwijl de andere twee 

                                                 
92 J. Suratteau, ‘Les élections de l’an V aux Conseils du Directoire’, AHRF 30 (1958) 21-63; Woronoff, The 
Thermidorean Regime, 54-57.  
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directeurs, Carnot en Barthélemy, de uitslag wilden respecteren. Op 4 september 1797 werden de 

twee gematigde directeurs buitenspel gezet toen het overige drietal met behulp van het leger de 

macht greep. Barras, Reubell en La Révellière-Lépeaux verklaarden dat zij alleen op deze manier een 

royalistisch complot tegen de revolutie hadden kunnen verijdelen. Zij zuiverden de Conseils en 

verklaarden de verkiezingen deels ongeldig.93  

De anti-royalistische coup in Frankrijk was groot nieuws in de Bataafse Republiek, waar zij werd 

gevierd als een overwinning van de revolutie op de contrarevolutie.94 De vijanden van het nieuwe 

Franse bewind waren de vijanden van de Bataven. Een van deze vijanden was François-Antoine de 

Boissy d’Anglas, die als lid van de Conseil des Cinq-Cents was gearresteerd en verbannen naar een 

eilandje in de Atlantische Oceaan.95 Boissy d’Anglas was achter de schermen misschien niet de 

belangrijkste auteur geweest van de Franse grondwet van 1795, maar het door hem uitgesproken 

Discours préliminaire dat bij deze grondwet hoorde had hem voor de Bataven gemaakt tot haar 

belangrijkste gezicht. Nu hij in diskrediet was geraakt zouden zelfs Moderaten en ideologisch met 

hen verwante onafhankelijke parlementsleden zich twee keer bedenken voordat zij het Discours er in 

iedere discussie met de haren bijsleepten, zoals tijdens de eerder gevoerde constitutionele debatten 

wel was gebeurd. 

Gedurende het najaar van 1797 werd geleidelijk duidelijk dat de tweede constitutiecommissie 

meer neigde naar het alternatief dat in de eerste Nationale Vergadering door de Republikeinen was 

gepropageerd. Om haar werkzaamheden te bespoedigen had de commissie besloten zich te verdelen 

in subcommissies, die preliminair onderzoek verrichtten naar de verschillende thema’s die in de 

grondwet moesten terugkomen. Op 9 november bracht een subcommissie bestaande uit de leden 

Ockerse, Konijnenburg, Fokker, Wentholt en Verhoysen rapport uit over de vorm van het 

wetgevend lichaam.96 

 Het was Willem Ockerse die in de subcommissie het initiatief had genomen door zijn collega’s 

een gedetailleerd plan voor te leggen, en het was nu ook Ockerse die ten overstaan van de gehele 

constitutiecommissie optrad als woordvoerder.97 Namens de subcommissie zei hij de wetgevende 

                                                 
93 Woronoff, Thermidorean Regime, 57-61; Albert Meynier, Les coups d’état du directoire, deel I, Le dix-huit Fructidor an 
V (4 septembre 1797) (Parijs 1927). 
94 Zie onder meer Dagverhaal VII, nr. 664 (zitting 11 september 1797) 65-66; [Ockerse en Gogel ed.], De Democraten 
II, nr. 76 (1797) 285-88; De weerlicht I, nr. 20 (1797) 155-56; nr. 21 (1797) 159; [Dibbetz ed.], Heraclyt en Democryt 
I, nr. 42 (1797) 681-82 en 696; nr. 43 (1797) 706; [Scheltema ed.], Republikeinsche courant, extra editie (11 
september 1797) 1-2.  
95 Le Bozec, Boissy d’Anglas, 289-93. 
96 Deze subcommissie was benoemd op 26 oktober. Konijnenburg gold formeel als voorzitter, maar was gedurende 
het grootste deel van de vergaderingen afwezig, waardoor de leiding de facto bij Ockerse terechtkwam. Zie de 
notulen van de tweede constitutiecommissie, in: De Gou ed., Staatsregeling, I, 89-312, aldaar 148. 
97 Zie de notulen van de subcommissie Ockerse, in: De Gou ed., Staatsregeling, I, 362-74, aldaar 363: notulen van 4 
november 1797. 
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macht te beschouwen als ‘eene verteegenwoordiging, en wel de eenige verteegenwoordiging des 

geheelen volks’; het model van de drie vertegenwoordigende machten werd hiermee direct 

nadrukkelijk verworpen. Omdat alleen het wetgevend lichaam een vertegenwoordigende status had, 

was het volgens de subcommissie van het grootste belang dat het ook permanent zou zijn; een 

lichaam dat soms wel, soms niet aanwezig was, viel met de status van nationale vertegenwoordiging 

niet te rijmen. De optie om de zittingen van het wetgevend lichaam incidenteel op te schorten, die 

in het verworpen Ontwerp van Constitutie nog wel had bestaan, achtte de subcommissie misschien 

iets voor de toekomst, maar in de bepalende eerste jaren na het aannemen van de grondwet was 

voortdurend toezicht van het wetgevend lichaam een vereiste.98 

In het Ontwerp van Constitutie was het wetgevend lichaam verdeeld in twee kamers, waarvan een 

kamer wetsvoorstellen deed en de ander ze bekrachtigde. De subcommissie herhaalde hier de 

argumenten die al in de eerste vergadering tegen dit systeem waren ingebracht: deze splitsing was in 

strijd met de ondeelbaarheid van de volksvertegenwoordiging; zij zou leiden tot verwarring en 

verdeeldheid, eerst binnen het wetgevend lichaam en vervolgens binnen het gehele bestuur en de 

rest van de maatschappij. Uiteindelijk zouden slechts twee doemscenario’s overblijven: 

‘regeeringloosheid’ of ‘volstrekt dispotismus’.99 

Ockerse liet doorschemeren dat de subcommissie wel een afgezwakte vorm van bicameralisme 

had overwogen. In deze variant zouden beraadslagingen eerst in twee afzonderlijke kamers 

plaatsvinden, waarna deze kamers werden samengevoegd voor een slotdebat en het daarop volgende 

besluit. Deze variant had het voordeel dat besluiten niet overhaast zouden worden genomen, maar 

niet het nadeel dat een van twee kamers de ander zou kunnen overheersen. De subcommissie had 

echter geoordeeld dat ook aan deze variant de nodige bezwaren kleefden. Omdat zij bovendien het 

principe aanhing dat ‘de eenvouwdigste en minst gecompliceerde wijze, mids even goed werkende, 

altoos te verkiezen is’, bepleitte ze toch een eenkamerstelsel.100 

Nieuw was de argumentatie van de subcommissie Ockerse zeker niet, maar wel nieuw was dat er 

binnen de constitutiecommissie nu een meerderheid voor te vinden was. Enkele commissieleden 

verklaarden zich tegen het eenkamerstelsel en tegen de permanentie van de vergadering; vooral de 

Moderaten Jacob de Mist en Eduard van Beyma roerden zich daarbij flink.101 Toen het op 21 

november tot een stemming kwam over de vraag of er een een- of een tweekamerstelsel zou komen, 

                                                 
98 Ibidem, 163: notulen van 9 november 1797. 
99 Ibidem, 164-65: notulen van 9 november 1797. 
100 Ibidem, 165-66: notulen van 9 november 1797. 
101 Ibidem, 165-66: notulen van 9 november 1797. 
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haalden de tegenstanders echter bakzeil. Hetzelfde gebeurde toen op 18 december werd gestemd 

over de permanentie.102 

De subcommissie Ockerse duidde de wetgevende macht consequent aan als 

‘vertegenwoordigende hoogste’ of ‘hoogstvertegenwoordige’ macht.103 Zij bedoelde hiermee niet te 

zeggen dat de wetgevende macht moest worden gezien als de hoogste van de vertegenwoordigende 

machten, maar juist dat het ging om de macht die het hoogst moest worden aangeslagen omdat zij 

als enige een vertegenwoordigende status had. Wanneer het ging om de vraag in welke verhouding 

de wetgevende macht moest staan tot de overige machten, stelde de subcommissie voorop dat in 

een republiek een zekere vorm van machtenscheiding noodzakelijk was. Dit moest echter niet 

betekenen dat de verschillende machten volkomen onafhankelijk van elkaar moesten 

functioneren.104 

Dezelfde subcommissie was ook verzocht zich te buigen over het hoofdstuk met betrekking tot de 

uitvoerende macht. Zij had hiertoe een schema met hoofdpunten opgesteld, die op het moment van 

de staatsgreep reeds door de gehele constitutiecommissie waren besproken en in al dan niet 

gewijzigde vorm goedgekeurd. 105  Hoewel de uitvoerende macht van de subcommissie Ockerse 

minder van de Staatsraad verschilde dan op basis van de Republikeinse retoriek in de campagne 

tegen het Ontwerp van Constitutie verwacht had mogen worden, was in dit schema niet alleen een 

aanzet gegeven tot een aantal veranderingen in het voorkomen – in plaats van ‘Staatsraad’ werd 

gekozen voor ‘Uitvoerend Bewind’ en in plaats van vijf voor zeven leden – maar ook tot enige 

wijzigingen die ertoe strekten de uitvoerende macht een minder autonome positie te geven.106 

Cruciaal was dat waar de Staatsraad in het Ontwerp werd verkozen door het volk, zij in de 

huidige opzet zou worden verkozen door en uit het midden van de wetgevende vergadering; op deze 

manier werd tot uiting gebracht dat de uitvoerende macht in tegenstelling tot de wetgevende geen 

vertegenwoordigende status zou krijgen. 107  Ook verschillende andere elementen die in de 

Republikeinse kritiek op het Ontwerp van Constitutie een belangrijke rol hadden gespeeld, zoals de 

mogelijkheid voor de uitvoerende macht om burgers ontheffing te verlenen ten aanzien van 

bepaalde wetten en de bevoegdheid van diezelfde macht om verordeningen uit te vaardigen om de 

                                                 
102 Ibidem, 187: notulen van 21 november 1797; 230: notulen van 18 december 1797. 
103  Zie bijvoorbeeld De Gou ed., Staatsregeling, I, 162: notulen van 9 november 1797; 183: notulen van 21 
november 1797; 192-99: notulen van 29 november 1797; 313-26, ongedateerd rapport van de subcommissie 
Ockerse. 
104 De Gou ed., Staatsregeling, I, 162-63: notulen van 9 november 1797. 
105 Ibidem, 243: notulen van 29 december 1797. 
106 Ibidem, 205: notulen van 6 december 1797; 230: notulen van 18 december 1797. 
107 Ibidem, 205: notulen van 6 december 1797. Overigens was in het Ontwerp sprake van nominatie van een 
tweetal kandidaten door de Kamer der Oudsten, waaruit de kiesmannen in de districtsvergaderingen vervolgens 
een keuze zouden maken: ‘Ontwerp’, 62-65, artikelen 300-16.  
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uitvoering van een wet te bevorderen, werden door de tweede constitutiecommissie negatief 

beoordeeld.108 

De toon werd in de tweede constitutiecommissie gezet door Willem Anthonie Ockerse, die na 

de staatsgreep de regie zo mogelijk nog steviger in handen kreeg.109 De zeven leden die op 22 januari 

1798 in een derde constitutiecommissie werden benoemd hadden allen ook in de tweede 

commissie zitting gehad. 110  Naast Ockerse, die zonder twijfel moet worden gezien als de 

hoofdbewerker van de grondwet, ging het om de Republikeinen Konijnenburg, Van Zonsbeek, 

Nolst en Fokker, van wie de laatste zijn medewerking staakte toen hij werd benoemd in het 

Intermediair Uitvoerend Bewind. In de constititutiecommissie zaten verder de onafhankelijke 

parlementsleden Guljé en Hoffman, wier aandeel in de werkzaamheden gering lijkt te zijn 

geweest.111 De kleine omvang van de commissie stelde haar in staat voortvarend te werk te gaan. Op 

3 februari schreef Ockerse optimistisch aan Alexander Gogel, zijn voormalige mederedacteur bij De 

Democraten, dat de staatsgreep ‘wel verre van vertraging aan ’t werk der constitutie toe te brengen, 

veeleer hetzelve verhaasten zal’.112 

Hoewel het woord ‘constitutie’ ter aanduiding van de grondwet nog niet geheel in onbruik was 

geraakt, had deze benaming sinds het begin van de tweede Nationale Vergadering snel terrein 

verloren ten opzichte van ‘staatsregeling’. Dit neologisme was reeds tijdens de eerste Nationale 

Vergadering geïntroduceerd door de Commissie Hahn ter herziening van het Plan van Constitutie. In 

de plenaire constitutionele debatten hadden verschillende parlementsleden zich uitgesproken voor 

‘staatsregeling’ omdat dit oorspronkelijker Nederlands zou zijn dan ‘constitutie’. Op dat moment 

hadden zij het pleit echter verloren van de leden die de voorkeur gaven aan ‘constitutie’, omdat dit 

woord onder het Bataafse volk nu eenmaal meer bekendheid genoot.113 Na het fiasco rondom het 

Ontwerp van Constitutie kwam ‘staatsregeling’ weer in beeld als alternatief voor het besmette 

‘constitutie’. Na 22 januari hield ook de derde constitutiecommissie deze benaming aan.  

De keuze voor een Nederlandse aanduiding voor de grondwet kan niet verhullen dat de 

constitutiecommissie met de staatsgreep haar volstrekte onafhankelijkheid ten opzichte van 

Frankrijk was kwijtgeraakt. In de Points constitutionnels convenus die voorafgaande aan de 22ste 

                                                 
108 ‘Ontwerp’, 73-74, artikelen 369 en 370; De Gou ed., Staatsregeling, I, 197: notulen van 29 november 1797, 
artikelen 1 en 2. Vergelijk ook Aanmerkingen der Societeit voor Een en Ondeelbaarheid II, 27-29.  
109 Zie over de rol van Ockerse als ‘gemankeerde Thorbecke’ van de Staatsregeling ook Van Sas, ‘Willem Anthonie 
Ockerse’, 313. 
110 Dagverhaal VIII, nr. 818 (zitting 22 januari 1798) 422. 
111 Deze indruk ontstaat althans wanneer we afgaan op het eindverslag dat de derde constitutiecommissie op 5 
maart 1798 aanbood aan Delacroix, waaruit blijkt dat Guljé en Hoffman in elk geval tijdens het opstellen van dit 
document afwezig zijn geweest. Zie hiervoor De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, 
bijlage 13, 100-104, aldaar 104. 
112 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Ockerse aan Gogel, 3 februari 1798, 715-17, aldaar 716.  
113 Dagverhaal IV, nr. 320 (zitting 11 januari 1796) 413-15. 
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januari door Charles Delacroix en de Republikeinen waren getekend, hadden de laatsten zich van 

de steun van de Franse gezant verzekerd door zich te committeren aan een reeks principes die lang 

niet altijd in overeenstemming waren met het Republikeinse programma. De nog tamelijk 

rudimentaire Points markeren echter bepaald niet het eindpunt van de zoektocht naar een 

grondwet. Nadat met de coup de belangrijkste opponenten in de vergadering waren uitgeschakeld, 

begon nu een nieuw spel met een nieuwe tegenstander, de Franse gezant, die kampte met de 

aanzienlijke handicap dat hij niet beschikte over enige kennis van de Nederlandse taal. 

In de aanloop naar de staatsgreep was afgesproken dat de Points die aan de grondwet ten 

grondslag moesten liggen eerst in een openbare zitting van de Constituerende Vergadering zouden 

worden gedecreteerd.114 Om aan de gang van zaken enige schijn van legitimiteit te verlenen was het 

Frederik Rant die hiertoe op 25 januari een ook door enkele medeleden ondertekend voorstel 

indiende. 115  Rant had de Points in het Nederlands vertaald of gebruik gemaakt van een 

Nederlandstalige versie van het oorspronkelijke document, waaraan het voorstel op enkele details 

na gelijk was.116 Nadat de lezing van het voorstel was geëindigd, spraken Jurriaan Ondorp en enkele 

andere leden van de vergadering hun zorg uit over het ontbreken van een artikel dat de 

onafhankelijkheid van de Bataafse Republiek vis à vis ‘buitenlandse republieken of mogendheden’ 

garandeerde; het was iedereen duidelijk dat zij hiermee op Frankrijk doelden.117 

De leden die dit standpunt innamen waren allen parlementsleden die in de aanloop naar de 

staatsgreep lid waren geweest van de Republikeinse sociëteit.118 In die hoedanigheid hadden zij de 

Points ondertekend, maar ze hadden vermoedelijk pas later te horen gekregen dat dit document de 

weerslag vormde van een akkoord met de Franse gezant. 119  Op aandringen van Ockerse, die 

benadrukte dat de onafhankelijkheid gegarandeerd was, werden de door Rant voorgestelde punten 

door de vergadering toch aangenomen als grondslagen voor de aanstaande grondwet. 120  Als 

voorzitter van de derde constitutiecommissie was het ook aan Ockerse om te bewijzen in hoeverre 

hij deze geruststelling kon waarmaken. 

                                                 
114 ‘Moyens d'exécution’, 338. 
115  Dagverhaal VIII, nr. 821 (zitting 25 januari 1798) 443-46. Overigens blijkt uit de minuut van het 
decretenregister dat de tekst van het voorstel zoals dat in het Dagverhaal is opgenomen licht afwijkt van het voorstel 
dat uiteindelijk door Rant is ingediend. Zie hierover De Gou ed., Staatsregeling, I, lv. 
116 Zie over de verschillen: De Gou ed., Staatsregeling, I, liv-lv. 
117 Dagverhaal VIII, nr. 821 (zitting 25 januari 1798) 446. 
118 Behalve van Ondorp kwam de kritiek van Quesnel, Voogd, De Sonnaville en Nuhout van der Veen. 
119 Vergelijk De Gou ed., Staatsregeling, I, brief van Ducange aan Delacroix, 11 januari 1798 (nr. 124) 617. 
120 Dagverhaal VIII, nr. 821 (zitting 25 januari 1798) 446 en 448; nr. 822 (zitting 25 januari 1798) 450. 
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De Staatsregeling van 1798 is in de geschiedschrijving lang beschouwd als een product van Franse 

bodem. 121 Sinds enkele decennia zijn historici het echter eens dat de constitutiecommissie in 

weerwil van Franse druk het licht heeft gegeven aan een grondwet die grotendeels in 

overeenstemming was met haar eigen visie.122 Deze conclusie is niet heel verbazend wanneer wordt 

bedacht dat de belangrijkste grondwetgever – Willem Anthonie Ockerse – zich eerder had leren 

kennen als misschien wel de stelligste pleitbezorger van het eerder genoemde standpunt dat voor de 

naar hun aard flegmatieke Nederlanders andere wetten moesten gelden dan voor de van nature 

driftige Fransen.123 Vanaf haar eerste vergadering op 29 januari probeerde de commissie de door de 

Constituerende Vergadering gedecreteerde grondslagen zoveel mogelijk in overeenstemming te 

brengen met hetgeen reeds door de tweede, nog geheel onafhankelijk opererende 

constitutiecommissie was besloten, en met de nog bruikbaar geachte delen van het verworpen 

Ontwerp van Constitutie. Zij deed dit wel in samenspraak met Delacroix, die nauwkeurig op de 

hoogte wilde worden gehouden van de voortgang. De gezant ontving hiertoe dagelijks ‘cahiers’, die 

door zijn secretaris Ducange in het Frans waren vertaald.124 

Als toetssteen voor de wensen van zijn superieuren gebruikte Delacroix het Projet de constitution 

pour la République batave dat hem bij zijn vertrek naar de Bataafse Republiek was meegegeven. De 

hoofdauteur van dit grondwetsontwerp was Pierre Daunou, eerder ook de belangrijkste architect 

van de Franse grondwet van 1795, die bij het ontwerpen van het Projet overigens ook gebruik had 

gemaakt van het in 1797 door de Bataven verworpen Ontwerp van Constitutie. De schets van Daunou 

                                                 
121 Zie onder meer Appelius, Staatsomwenteling, 99; Ludovic Sciout, ‘La République française et la République 
batave (1795-1799)’, Revue des Questions Historiques 47 (1890) 537-81, aldaar 562; Colenbrander ed., Gedenkstukken, 
II, lxxi; Blok, Geschiedenis, IV, 47; Van Hamel, Nederland, 265; Geyl, Geschiedenis, VI, 1729-32; D.R.C. Verhagen, 
L’influence de la Révolution française sur la première constitution hollandaise du 23 avril 1798 (Utrecht 1949) 56-57 en 
passim; Kossmann, Lage Landen, I, 85. 
122 Op de verschillen met de Franse grondwet van 1795 wezen reeds Henry Bertrand Hill, ‘L’influence française sur 
les Constitutions de l’Europe (1795-1799)’, La Révolution française, nieuwe reeks, 2 (1936) 352-63, aldaar 357-60; en 
Klaus F. Bauer, Der französische Einfluss auf die Batavische und die Helvetische Verfassung des Jahres 1798. Ein Beitrag zur 
französischen Verfassungsgeschichte (z.p. 1962) 23-26. Zie verder De Wit, Strijd, 162-64; Schama, Patriots and liberators, 
314-20; De Gou ed., Staatsregeling, I, lvii-lxvii; Wyger R.E. Velema, ‘The childhood of philosophical republicanism. 
Dutch constitutionalism in comparative perspective’, in: Catrien Santing ed., Mededelingen van het Nederlands 
Instituut in Rome 57 (1798) Atti del convegno internazionale Repubbliche Sorelle, 69-84, aldaar 79; Moorman van 
Kappen, ‘Betekenis’, 5; A.M. Elias, ‘La néerlandicité de la Constitution de 1798’, AHRF 73.4 (2001) 43-52; 
Jourdan, Révolution batave, 176-79; Joost Rosendaal, ‘La génese de la Constitution de 1798, un produit français?’, 
in: Beatrix Jacobs, Raymond Kubben en Randall Lesaffer ed., In the embrace of France. The law of nations and 
constitutional law in the French satellite states of the revolutionary and Napoleonic age (1789-1815) (Baden-Baden 2008) 9-
14, aldaar 9-10. 
123 Ockerse deed dit onder meer in het begin 1797 verschenen derde deel van zijn Ontwerp tot een algemeene 
characterkunde, dat mede was gewijd aan de verschillen tussen nationale ‘volkskarakters’, en rond dezelfde tijd ook 
in zijn eigen politieke tijdschrift De Democraten: [Ockerse en Gogel ed.], De Democraten I, nr. 38 (1797) 277-84. Zie 
ook Van Sas, ‘Willem Anthonie Ockerse’, 309-11, en Willem Frijhoff, ‘Het zelfbeeld van de Nederlander in de 
achttiende eeuw. Een inleiding’, DAE 24.1 (1992) 5-28, aldaar 23-28. 
124 De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Ducange aan Delacroix, 8 februari 1798, 387-89, aldaar 387. Zie ook W.A. 
Ockerse, Napoleontische redevoeringen (2 delen, Amsterdam 1814-15) I, 37n-38n. 
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was onder ogen gekomen van de leden van het Franse Directoire, die er eigenhandig wijzigingen in 

hadden aangebracht. Zij hadden het ontwerp vervolgens doorgespeeld naar hun minister 

Talleyrand, die het op zijn beurt onder de aandacht van Delacroix had gebracht.125 

Omdat het Franse bewind zich realiseerde hoe sterk de Bataven hechtten aan een grondwet van 

eigen bodem, gaf het Talleyrand opdracht het tegenover Delacroix te doen voorkomen alsof het 

Projet hen in handen was gesteld door vooraanstaande leden van de Bataafse Nationale Vergadering. 

De gezant hechtte zelf aanvankelijk geloof aan dit voorwendsel en vroeg Talleyrand herhaaldelijk 

om de namen van deze leden. Toen de Bataven met het grondwetsontwerp geconfronteerd werden, 

schreven zij het echter toe aan de Franse directeur La Révellière-Lépeaux, die in 1795 net als 

Daunou deel had uitgemaakt van de Franse constitutiecommissie.126  

Uiteindelijk is voor het Projet bij de vervaardiging van de Staatsregeling niet meer dan een 

bijrolletje weggelegd geweest. Op 26 januari overhandigde Delacroix een kopie van het document 

aan Pieter Vreede, die hem verzekerde dat hij het zo spoedig mogelijk in het Nederlands zou doen 

vertalen en aan de constitutiecommissie doen toekomen.127 Het is niet helemaal duidelijk wanneer 

precies Vreede deze belofte is nagekomen, maar na de afronding van het grondwetsontwerp gaf de 

constitutiecommissie in ieder geval voor dat zij het Projet pas had ontvangen toen haar 

werkzaamheden al een eind gevorderd waren. Tekstuele vergelijking maakt duidelijk dat de Bataafse 

grondwet van 1798 meer verwantschap heeft met de deelrapporten uit de tweede 

constitutiecommissie en met het Ontwerp uit 1797 dan met het Franse Projet de constitution.128 

Delacroix was vastbesloten toezicht te houden op de werkzaamheden van de derde 

constitutiecommissie, maar stuitte daarbij in de praktijk op moeilijkheden. De gezant moest er op 

vertrouwen dat zijn voorstellen tot aanpassingen werden doorgevoerd, want hij kon dit door zijn 

onbekendheid met de Nederlandse taal niet persoonlijk controleren.129 Hij ging daarom af op de 

berichten die hij kreeg van zijn secretaris Ducange. Blijkens de smoezen waarmee diens rapporten 

doorspekt zijn, lijkt deze er echter belang bij te hebben gehad om Delacroix niet altijd even juist of 

tijdig te informeren, wellicht omdat hij ook bij het andere kamp op de loonlijst stond. 

Meerdere malen schreef hij genoodzaakt te zijn geweest de gezant door tijdgebrek een ‘mauvaise 

traduction’ van afgeronde delen te doen toekomen; tussen slechte vertaling en kleine maar soms 

                                                 
125 De Gou, Staatsregeling, I, xxv-xxxii; Pierre Villard, ‘L’influence de la Constitution de l’an III sur le projet de 
Constitution batave de Charles Daunou’, in: Moorman van Kappen en Coppens, Bataafse omwenteling, 23-34.  
126 De Gou ed., Staatsregeling, I, xxv-xxxii. 
127 De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Delacroix aan Talleyrand, 27 januari 1798, 369. 
128 Vergelijk ook De Gou ed., Staatsregeling, I, lxvi-lxvii. 
129 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, 476. 
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essentiële inhoudelijke verschillen is de scheidslijn uiteraard dun.130 Eenmaal kwam Ducange zelfs 

met het tamelijk bizarre verhaal dat een flink deel van zijn vertalingen bij vergissing door een 

schoonmaker in de open haard was gegooid, waardoor zijn verslaglegging aan de gezant ernstige 

vertraging had opgelopen.131 Hij veroordeelde Delacroix op deze manier tot haastwerk, wat alleen 

maar in het voordeel van de commissie kon werken. Op 6 maart schreef Ducange dat de 

constitutiecommissie het grondwetsontwerp die zelfde dag nog aan de Constituerende Vergadering 

zou aanbieden, nadat zij alle door de gezant voorgestelde veranderingen had verwerkt.132 Hoewel hij 

zich later lijkt te hebben gerealiseerd dat dit in veel gevallen niet was gebeurd, zou Delacroix, liever 

dan toe te geven dat hij zich door de Bataven om de tuin had laten leiden, tegenover zijn 

superieuren blijven volhouden dat de opgetreden verschillen tussen de Staatsregeling en het Franse 

Projet niet van essentiële aard waren.133 

Wanneer we nader kijken naar het hoofdstuk over de wetgevende macht, wordt duidelijk hoe de 

constitutiecommissie te werk ging in haar pogingen aan het decreet over de grondslagen de 

gewenste interpretatie te geven, maar ook hoe zij daar niet altijd in slaagde. In het decreet dat op 25 

januari door de Constituerende Vergadering was aangenomen, stond dat het wetgevend lichaam 

zou bestaan uit twee raden.134 Het Franse Directoire lijkt zich minder dan de Bataven te hebben 

bekommerd over het onderscheid tussen ‘raden’ en ‘kamers’, maar het eiste in ieder geval een 

bicameraal stelsel, omdat het een unicamerale wetgevende macht associeerde met de Convention 

Nationale ten tijde van de Terreur.135 Zoals hierboven duidelijk werd, was in de tweede Bataafse 

constitutiecommissie juist besloten tot een eenkamerstelsel, waarvoor de Republikeinen zich ook al 

tijdens de eerste Nationale Vergadering sterk hadden gemaakt. 

Daar met het besluit om het wetgevend lichaam al dan niet te splitsen moeilijk kon worden 

gesmokkeld zonder dat de Franse gezant het zou bemerken, was Ockerse, die ongetwijfeld 

persoonlijk de redactie van het hoofdstuk over het wetgevend lichaam op zich had genomen, 

teruggekeerd naar het idee dat door hem eerder, in de tweede constitutiecommissie, was gewogen 

maar net te licht bevonden. Als acceptabel alternatief voor het eenkamerstelsel was Ockerse nu 

alsnog uitgegaan van een wetgevend lichaam dat weliswaar zou worden opgedeeld in twee kamers, 

maar dat weer zou worden samengevoegd op het moment dat er een besluit moest worden 

                                                 
130 De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Ducange aan Delacroix, 12 februari 1798, 395-96; brief Ducange aan 
Delacroix, 23 februari 1798, 408-9. 
131 De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Ducange aan Delacroix, 18 februari 1798, 404-5. 
132 De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Ducange aan Delacroix, 6 maart 1798, 416. 
133 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, 476. 
134 Dagverhaal VIII, nr. 821 (zitting 25 januari 1798) 444-45. 
135 Tekenend voor de onverschillige Franse houding ten opzichte van de keuze voor raden of kamers zijn de Points, 
waar de benamingen ‘conseils’ en ‘chambres’ door elkaar worden gebruikt: ‘Points constitutionnels convenus’, 627 
en 629. 
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genomen. De constitutiecommissie trachtte deze keuze te legitimeren door erop te wijzen dat het 

alternatief, een kamer die wetsvoorstellen maakte en een kamer die deze voorstellen met een 

vetorecht kon blokkeren, een van de elementen was geweest die ertoe had geleid dat het Ontwerp 

van Constitutie eerder zo massaal door het Bataafse volk was verworpen. Omdat in naam wel degelijk 

sprake was van een bicameraal systeem, stelde de commissie niet in strijd te handelen met de letter 

van de Points constitutionnels convenus en het daarop gebaseerde decreet.136 

De constitutiecommissie werd uit de droom geholpen door Ducange, die erop wees dat 

Delacroix nooit akkoord zou gaan met deze variant. Toen de hierop om advies gevraagde 

bewindsleden Vreede en Van Langen dezelfde mening toegedaan bleken, nam de commissie niet 

eens meer de moeite op dit punt de confrontatie met de gezant aan te gaan.137 Het hoofdstuk werd 

zo herschreven dat het wetgevend lichaam zou bestaan uit twee kamers die verantwoordelijk waren 

voor het maken respectievelijk het bekrachtigen van wetten. Het tweekamerstelsel werd daarmee 

uiteindelijk het belangrijkste element van de Staatsregeling dat er alleen kwam omdat de Fransen 

erop stonden. 

Hierbij moet in herinnering worden gebracht dat het Republikeinse verzet tegen het principe 

van bicameralisme tijdens de debatten leidend tot het Ontwerp van Constitutie steeds relatief lauw 

was geweest. Het is dus niet zo verwonderlijk dat zij bereid bleken dit punt aan de Fransen op te 

offeren. 138  Veel heftiger hadden de Republikeinen zich in ten tijde van de eerste Nationale 

Vergadering verweerd tegen andere elementen van het Ontwerp, zoals de vrijheid voor de 

kiesmannen om bij de verkiezing van burgers voor het ambt van volksvertegenwoordigers te kiezen 

wie ze wilden. Aan deze praktijk was in de Staatsregeling een einde gemaakt. Het waren nu de 

grondvergaderingen die in eerste instantie een volksvertegenwoordiger en een plaatsvervanger voor 

het Vertegenwoordigend Lichaam nomineerden.139 Pas wanneer in de districtsvergaderingen bleek 

dat niemand door de volstrekte meerderheid van de grondvergaderingen was benoemd, maakten de 

kiesmannen een keuze uit de drie burgers die de meeste stemmen hadden gekregen.140 De gehate 

bezitseis voor de kiesmannen was komen te vervallen. De Staatsregeling was daarmee aanzienlijk 

democratischer dan de Franse grondwet van 1795, waarin de kiesmannen wel aan een bezitseis 

                                                 
136 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, bijlage 12, 405-6. Het gaat om een extract 
uit een brief die Delacroix eerder had ontvangen van Ducange. 
137 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, bijlage 12, 405-6. 
138 Zie pagina 281. 
139 ‘Staatsregeling’, 77, artikel 23. 
140 ‘Staatsregeling’, reglement A, 133, artikelen 28-29 en 32. Wanneer er geen drie burgers waren met de meeste 
stemmen, kozen de kiesmannen zelf een drietal: ‘Staatsregeling’, reglement A, 133, artikelen 28-29 en 32. 
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moesten voldoen en zij de leden van de wetgevende vergadering zonder mandaat van de 

grondvergaderingen mochten kiezen.141 

Een ander kritiekpunt dat in de campage tegen het Ontwerp van Constitutie een prominente rol 

had gespeeld was de in Republikeinse ogen te grote macht van het ‘haatlijk vijfmanschap’ dat de 

uitvoerende Staatsraad uitmaakte. In de Staatsregeling werd uiteindelijk eveneens besloten tot een uit 

vijf leden bestaande uitvoerende macht. Deze oppervlakkige overeenkomst heeft sommige historici 

ertoe gebracht te stellen dat zij ook op dit punt aan de Fransen hadden moeten toegeven.142 Dit is 

echter maar zeer ten dele juist. 

Bij de nadere uitwerking van de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende machten had 

de derde constitutiecommissie hoofdzakelijk voortgebouwd op standpunten die de Republikeinen 

al eerder hadden uitgevent en op voorwerk dat door de tweede constitutiecommissie was verricht. 

De drie ‘voornaame’ machten in een ‘welgeregelde’ republiek waren volgens de Staatsregeling de 

‘vertegenwoordigende hoogste’ macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht. 143  De 

‘hoogste’ status van de vertegenwoordigende macht kwam tot uitdrukking in de grondregel dat ‘alle 

bewindvoerende lichaamen’ aan deze macht ‘ondergeschikt en veräntwoordlijk’ waren.144 Dit gold 

dus ook voor het ‘Uitvoerend Bewind’, een naam die uit de boedel van de tweede 

constitutiecommissie was overgenomen. Het verschil in status werd in de praktijk onder meer tot 

uitdrukking gebracht door het feit dat de leden van het Uitvoerend Bewind door het 

Vertegenwoordigend Lichaam werden gekozen in plaats van door het volk. 145 De bevoegdheid 

dispensatie te verlenen voor niet-wettelijk handelen en het recht verordeningen uit te vaardigen 

kwamen in de Staatsregeling evenmin voor. 

Van belang is verder ook de bepaling dat het Vertegenwoordigend Lichaam ‘nimmer uit één’ 

ging, waarmee de facto aan de lang gekoesterde Republikeinse wens van permanentie werd 

voldaan. 146  Op deze manier kon de wetgevende vergadering constant toezicht houden op het 

Uitvoerend Bewind, en hoefde zij geen van haar taken tijdelijk aan het bewind over te dragen. Alles 

bij elkaar genomen was het Uitvoerend Bewind dat door de Staatsregeling in het leven werd 
                                                 
141 ‘Constitution de 1795’, 107-8, artikelen 35 en 41. Zie over de bezitseis in de Franse grondwetten: Bernard 
Manin, The principles of representative government (Cambridge etc. 1997; 1ste ed. 1995) 98-101; Jainchill, 
‘Constitution of the Year III’, 417-21. 
142 Appelius, Staatsomwenteling, 99; Geyl, Geschiedenis, VI, 1729. 
143 ‘Staatsregeling’, 79. 
144 Ibidem, burgerlijke en staatkundige grondregels, 61, artikel 12. 
145 Ibidem, 89, artikel 84; 142, reglement C, artikel 2. De leden van het Uitvoerend Bewind mochten niet worden 
verkozen uit het midden van het Vertegenwoordigend Lichaam. Hierin wijkt de Staatsregeling af van het plan van 
de subcommissie Ockerse, waarin was voorzien dat de leden van het bewind juist wel in het Vertegenwoordigend 
Lichaam zitting moesten hebben: De Gou ed., Staatsregeling, I, 213: notulen van 13 december 1797. 
146 Een van de twee kamers kon wel besluiten haar zittingen tijdelijk op te schorten, maar wanneer haar reces 
langer dan drie dagen zou duren, moesten de voorzitters van beide kamers hierover vooraf overeenstemming 
bereiken: ‘Staatsregeling’, 82, artikelen 48-49. 
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geroepen aanmerkelijk tammer dan de Staatsraad uit het Ontwerp van Constitutie zou zijn geweest. 

Hiermee was wel degelijk grotendeels in de Republikeinse eisen voorzien. 

De belangrijkste handreiking die aan Delacroix was gedaan was de instelling van een achttal 

‘agenten’, de Bataafse tegenhangers van de Franse ministers, die dienden onder het Uitvoerend 

Bewind en elk aan het hoofd zouden staan van een agentschap. 147  In de eerste Nationale 

Vergadering hadden de Republikeinen zich sterk gemaakt voor uit meerdere leden bestaande 

uitvoerende comités in plaats van agenten, en het was tegen hun zin geweest dat in het Ontwerp van 

Constitutie tot de aanstelling van min of meer met de agenten vergelijkbare ‘staatssecretarissen’ was 

besloten.148 In de tweede constitutiecommissie, waar de Republikeinen de meerderheid hadden, was 

vervolgens alsnog tot comités besloten, maar de Points constitutionnels convenus hadden de derde 

constitutiecommissie belet haar voorganger op dit punt te volgen.149 Met haar keuze voor agenten 

bestendigde zij overigens de provisionele praktijk, want het Intermediair Uitvoerend Bewind was na 

haar benoeming reeds tot het benoemen van agenten overgegaan.150 Voor bestendiging van de 

staande praktijk was ook gekozen in verschillende artikelen op het gebied van oorlogvoering en 

diplomatie, waarin het Uitvoerend Bewind meer bevoegdheden had gekregen dan de 

Republikeinen oorspronkelijk hadden gewild. 151  Ook hiertoe was waarschijnlijk besloten op 

aandringen van de Franse gezant, die in zijn toekomstige betrekkingen liever te maken had met de 

uitvoerende dan met de wetgevende macht. 

Wanneer we kijken naar hetgeen in de Staatsregeling was opgenomen over de bescherming van de 

volksvertegenwoordigers, blijkt dat de wetgevende macht eveneens was versterkt ten opzichte van de 

rechterlijke macht. In het Ontwerp van Constitutie waren leden van de wetgevende vergadering 

slechts beschermd geweest tegen vervolging om wat zij in de uitoefening van hun post zeiden.152 

Voor misdaden, al dan niet begaan in de waarneming van hun ambt, zouden ze vervolgd kunnen 

                                                 
147 ‘Staatsregeling’, 90, artikel 92. 
148 Zie bijvoorbeeld de bijdragen van Bosch, Van Zonsbeek en Midderigh in het plenaire debat over de uitvoerende 
macht: Dagverhaal IV, nr. 374 (zitting 9 februari 1797) 843; nr. 375 (zitting 9 februari 1797) 849; nr. 379 (zitting 
10 februari 1797) 879-80. Vergelijk hiermee ‘Ontwerp’, 68-69, artikelen 468-69, artikelen 339-41. 
149 De Gou ed., Staatsregeling, I, 188, notulen van 21 november 1797; ‘Points constitutionnels convenus’, 629-30. 
150 Het Intermediair Uitvoerend Bewind benoemde zeven agenten: Willem Buys voor Buitenlandse Betrekkingen, 
Jacob Spoors voor Marine, Gerrit Pijman voor Oorlog, Alexander Gogel voor Financiën, Reinier Tadema voor 
Justitie, Abram La Pierre voor inwendige Politie en Toezicht op Dijken, Wegen en Wateren en Theodorus van 
Kooten voor Nationale Opvoeding. Het achtste agentschap dat in de Staatsregeling was voorzien, dat voor Nationale 
Economie, zou pas in juli 1799 worden ingevuld.  
151 Zo had de subcommissie Ockerse van de tweede constitutiecommissie er bezwaar tegen dat de uitvoerende 
macht de opperbevelhebbers van het leger zou benoemen, en dat zij de mogelijkheid zou hebben vrede te sluiten 
en verdragen en allianties aan te gaan. Beide bevoegdheden kreeg het Uitvoerend Bewind in de Staatsregeling wel: 
‘Ontwerp’, 75 en 78-79, artikelen 379 en 401; De Gou ed., Staatsregeling, I, 197: notulen van 29 november 1797, 
197-98, artikelen 5 en 13 lid e; ‘Staatsregeling’, 93 en 97, artikelen 111 en 140. Vergelijk ook Aanmerkingen der 
Societeit voor Een en Ondeelbaarheid II, 33-38. 
152 ‘Ontwerp’, 45, artikel 201. 
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worden door het Nationaal Gerechtshof. Het was het gerechtshof alleen dat beoordeelde of tot 

vervolging moest worden overgegaan; de wetgevende vergadering zou op de vorming van dit oordeel 

geen enkele invloed kunnen uitoefenen.153 

In de Staatsregeling werd in de paragraaf ‘van de vrijwaaring der leden van het 

Vertegenwoordigend Lichaam’ een radicaal andere koers gevaren. Allereerst strekte de 

parlementaire onschendbaarheid van de volksvertegenwoordigers zich naast dat wat ze zeiden nu 

ook expliciet uit tot dat wat ze schreven.154 Belangrijker was dat er naast de onschendbaarheid nu 

ook een verstrekkende immuniteitsclausule in de grondwet was opgenomen. Leden van het 

Vertegenwoordigend Lichaam konden uitsluitend worden vervolgd voor misdaden waarop een 

lijfstraf stond, en dan nog alleen wanneer ze op heterdaad betrapt waren of wanneer door ten 

minste drie stemgerechtigde burgers een aanklacht tegen hen was ingediend. Wanneer een 

parlementslid was gearresteerd, werd het Vertegenwoordigend Lichaam hiervan onmiddellijk in 

kennis gesteld. Tot vervolging door het Hoog Nationaal Gerechtshof werd pas overgegaan wanneer 

beide kamers van het Vertegenwoordigend Lichaam hiermee akkoord waren. De beschuldigde had 

het recht zich voor beide kamers in een besloten vergadering te verdedigen voordat deze tot hun 

oordeel kwamen. 155  De constitutiecommissie had hiermee gekozen voor een variant op de 

procedure zoals die in Frankrijk werd gevolgd, die meer in overeenstemming was met het 

Republikeinse principe dat het wetgevend lichaam de hoogste en enige vertegenwoordigende macht 

moest zijn. 

Zoals in hoofdstuk 6 duidelijk werd, hadden de Fransen hun Conseil des Cinq-Cents en Conseil 

des Anciens in 1795 opgevat als twee verschillende machten, die daarom ook onafhankelijk van 

elkaar werden gekozen. 156 Eenzelfde kiesmechanisme was ook terug te vinden in hun Projet de 

Constitution pour la République batave.157 In het Bataafse constitutionele debat was het daarentegen 

boven alle twijfel verheven geweest dat er slechts één wetgevende macht behoorde te zijn. De 

constitutiecommissie weigerde daarom op dit punt concessies te doen en nam in haar 

constitutieontwerp op dat de wetgevende macht als één lichaam zou worden verkozen, waarna het 

zichzelf zou verdelen in twee kamers. Deze verdeling zou jaarlijks opnieuw plaatsvinden, waardoor 

het gevaar dat de ene kamer de andere zou gaan overheersen, voor de Bataven het belangrijkste 

nadeel van een tweekamerstelsel, zo goed en zo kwaad als het ging werd ondervangen.158 

                                                 
153 Zie pagina 284-87. 
154 ‘Staatsregeling’, 87, artikel 71. 
155 Ibidem, 87-88, artikelen 72-82. 
156 Zie pagina 260. 
157 ‘Projet’, 452, artikel 70. 
158 ‘Staatsregeling’, 84, artikelen 52 en 53. 
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In een verslag van haar werkzaamheden dat de constitutiecommissie op 5 maart bij de Franse 

gezant indiende, gaf zij toe dat het hier ging om een ‘différence assez essentielle’ met het Franse 

Projet. Zij rechtvaardigde dit verschil door andermaal te wijzen op het Ontwerp van Constitutie. 

Volgens de commissie was het verworpen Ontwerp gestuit op de weerzin die onder het Bataafse volk 

had bestaan tegen de separate totstandkoming van de Kamer der Oudsten, waarvan alleen de naam 

al het Bataafse volk had doen denken aan oude, aristocratische families. Het feit dat de leden van 

de Kamer der Oudsten eerder een hoog openbaar ambt bekleed moesten hebben – een voorwaarde 

die voor de Grote Kamer niet gold - en minimaal veertig jaar moesten zijn – dertig jaar in de Grote 

Kamer – zou in de ogen van het Bataafse volk hebben geleid tot onwenselijke distinctie, tot 

schadelijke oppositie tussen de twee kamers, en tot een bestuurlijke oligarchie die deed denken aan 

het Engelse systeem.159 

Deze angst zou volledig kunnen worden weggenomen met het alternatief dat zij nu boden, 

waarin de namen Grote Kamer en Kamer der Oudsten bovendien waren vervangen door de 

neutralere namen Eerste en Tweede Kamer. Een dag voordat het aan de Constituerende 

Vergadering zou worden aangeboden zag Charles Delacroix ervan af het grondwetsontwerp nog 

overhoop te halen. Het op aandringen van de Fransen in de Staatsregeling opgenomen 

tweekamerstelsel kreeg zo bij de Bataven alsnog een heel ander karakter dan in Frankrijk. 

Noch op inhoudelijk detailniveau, noch op de niveaus van formulering en volgorde heeft de 

derde grondwetscommissie zich bij het schrijven van het hoofdstuk over de wetgevende macht iets 

aangetrokken van het Franse Projet. Het hoofdstuk ‘Van de Vertegenwoordigde Hoogste Macht’ in 

de Staatsregeling vertoont daarentegen veel overeenkomsten met een concepttekst die in de tweede 

constitutiecommissie is geproduceerd door de subcommissie Ockerse. Op haar beurt had deze 

daarvoor hele artikelen letterlijk overgenomen uit het Reglement van 1795 en het Ontwerp van 

Constitutie van 1797. Waar wel inhoudelijke overeenkomsten bestaan tussen het Projet en de 

Staatsregeling zijn die het gevolg van het feit dat zowel de opstellers van het Reglement als die van het 

Ontwerp zich meer dan eens hadden laten inspireren door de Franse grondwet van 1795, die in 

Pierre Daunou dezelfde hoofdauteur kende als het Projet. Het ging daarbij dus in geen geval om een 

verplichte navolging van de Fransen, maar om een vrijwillige keuze voor elementen die na een 

langdurig proces van weging geschikt waren bevonden. 

Verschillende elementen uit de Staatsregeling waren reeds aanwezig in het Bataafse Reglement van 

1795, maar vonden hun oorsprong in de Franse grondwet van 1795 of al in het Franse Règlement 

dat in juli 1789 was vastgesteld door de Franse Assemblée Nationale. Zo vinden we in de Bataafse 

                                                 
159 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, bijlage 13, 100-104. 
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grondwet onder meer de onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordiger ten opzichte van zijn 

constituenten, waarvan we de intrede in het Nederlandse debat eerder in detail hebben gevolgd. 

Andere voor de Bataven inmiddels vertrouwde artikelen betroffen de onmogelijkheid tegelijkertijd 

het ambt van volksvertegenwoordiger en een ander publiek ambt te bekleden, de openbaarheid van 

de zittingen (inclusief de mogelijkheid een besloten vergadering uit te roepen), en het verbod voor 

de toehoorders op de tribunes om zich in de debatten te mengen.160 Net als in de Franse grondwet 

was in de Staatsregeling vastgelegd dat beide kamers verplicht waren de notulen van de zittingen in 

druk te doen uitgeven. 161 

Artikelen die zowel in het Ontwerp als in de Franse grondwet reeds voorkwamen en die in de 

Staatsregeling in essentie waren gehandhaafd betroffen onder meer de procedure van de drie lezingen 

van een wetsvoorstel en de mogelijkheid deze procedure met een onverwijld besluit te omzeilen, 

maar ook de jaarlijkse vervanging van een derde van het wetgevend lichaam.162 Ook was in de 

Staatsregeling bepaald dat alleen tijdelijke parlementaire commissies mochten worden benoemd, een 

bepaling die wel in de Franse grondwet maar niet in het Ontwerp voorkwam.163 Dit artikel was 

bedoeld om te voorkomen dat permanente commissies te veel macht naar zich toe zouden trekken, 

zoals werd verondersteld eerder het geval te zijn geweest met het Franse Comité de Salut Public en 

de Bataafse Commissie voor Buitenlandse Zaken. 

Net als eerder de Franse grondwetten en het Ontwerp voorzag de Staatsregeling in een 

aanwezigheidsquorum, maar uniek voor de Staatsregeling was dat besluiten alleen konden worden 

genomen met de volstrekte meerderheid van de leden die in de vergadering aanwezig waren.164 Dit 

quorum was bedoeld om de als schadelijk ervaren praktijk tegen te gaan dat leden zich ’s ochtends 

wel lieten inschrijven, maar zich daarna niet meer lieten zien. Net als in het Ontwerp zouden de 

                                                 
160 ‘Constitution de 1795’, 109-10, respectievelijk artikel 52, artikel 47, artikel 64, artikel 66; ‘Règlement du 29 
juillet 1789’, 131, additioneel decreet van 1 juni 1791; ‘Reglement’, bijlage B, 23-32, respectievelijk artikel 76; 
artikel 58; artikel 111; artikel 113; artikel 112; ‘Staatsregeling’, 79-86, respectievelijk artikel 31, artikelen 34-35, 
artikel 64, artikel 66, artikel 65. 
161 ‘Constitution de 1795’, 10, artikel 64; ‘Staatsregeling’, 86, artikel 64. 
162 ‘Constitution de 1795’, 109-13, respectievelijk artikelen 77-81, artikelen 89-94 en artikel 53; ‘Ontwerp’, 40-56, 
respectievelijk artikelen 231-68 en artikel 173; ‘Staatsregeling’, 138-41 en 80, respectievelijk reglement B, artikelen 
18-32 en artikel 37. 
163 ‘Constitution de 1795’, 110-11, artikel 67; ‘Staatsregeling’, 86, artikel 63. 
164 ‘Constitution de 1791’, 52, artikel 7; ‘Constitution de 1795’, 111-12, artikelen 75 en 85; ‘Ontwerp’, 43, artikel 
187; ‘Staatsregeling’, 85-86, artikelen 61 en 62. Voor de Franse situatie dient hierbij een kanttekening te worden 
gemaakt. In de Franse grondwetten van 1791 en 1795 (en die van 1793) werd met betrekking tot het quorum 
dezelfde passage opgenomen: [Het wetgevend lichaam] ne peut délibérer, si la séance n’est composée de deux cents 
membres au moins’. Het woord ‘délibérer’ werd door de revolutionaire parlementsleden afwisselend begrepen als 
synoniem voor ‘discuter’ (debatteren) of voor ‘voter’ (stemmen), en de betreffende passage in de opeenvolgende 
grondwetten is door de verschillende parlementen nu eens uitgelegd als een aanwezigheidsquorum bij de opening 
van de zittingen, en dan weer als een quorum dat gold op het moment dat er gestemd moest worden. Vergelijk 
Denis-Farge, die echter te veel de nadruk legt op het voorkomen van de tweede betekenis: Procédure des délibérations, 
69-70 en 138-48. 
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leden van het wetgevend lichaam een vast jaarsalaris krijgen, waarvan tien gulden zou worden 

ingehouden per dag dat ze zonder permissie absent waren.165 Eveneens al voorzien in het Ontwerp 

was de bepaling dat verkozen burgers die weigerden zitting te nemen het stemrecht zou worden 

afgenomen, wat mede inhield dat ze niet meer in aanmerking kwamen voor het bekleden van welk 

publiek ambt dan ook of het ontvangen van pensioenen.166 Geen van deze maatregelen was in de 

Franse grondwet te vinden. 

Het is niet toevallig dat de elementen die het unieke karakter van het hoofdstuk over het 

wetgevend lichaam in de Staatsregeling definiëren vooral bedoeld waren om een gewetensvolle 

uitoefening van het ambt van parlementslid af te dwingen. De artikelen die hiertoe strekten waren 

ontstaan als reactie op de ontnuchterende ervaringen met de burgers die tot dusver in het 

parlement waren verkozen. Hun gedrag had in de eerste drie Bataafse jaren een zware wissel 

getrokken op het aanvankelijke optimisme over de mate waarin de bereidheid tot actieve politieke 

participatie bij een vorm van vertegenwoordigend bestuur zou gelden als een vanzelfsprekendheid. 

Tijdens de zitting van 6 maart 1798 liet de derde constitutiecommissie aan de rest van de 

Constituerende Vergadering weten dat het Plan van Staatsregeling gereed was.167 Commissievoorzitter 

Ockerse stelde voor een commissie te benoemen die advies zou uitbrengen over de verder te volgen 

procedure. Hij werd daartoe samen met de andere leden van de constitutiecommissie zelf 

benoemd.168 Op 10 maart riep deze commissie de vergadering bij monde van Konijnenburg op zich 

zonder aarzelen achter het nieuwe Plan te scharen, ‘en wel met zodanige unanimiteit, dat zich de 

publieke opinie naar het heilzaam voorbeeld der representanten richte’.169 

Konijnenburg stelde voor dat de leden van de vergadering na ontvangst van de grondwetstekst 

op maandag 12 maart drie dagen de tijd zouden krijgen om deze te lezen, waarna zij op 15 maart 

zouden verklaren of het Plan in overeenstemming was met de op 25 januari vastgestelde 

grondslagen. Het Plan zou daarna niet artikelsgewijs maar hoofdstuksgewijs in stemming worden 

gebracht, waarbij leden de mogelijkheid hadden eventuele op- en aanmerkingen kenbaar te maken. 

Na verwerking van dit commentaar door de constitutiecommissie zou het definitieve Ontwerp van 

                                                 
165 Overigens was het jaarsalaris in de Staatsregeling gesteld op vierduizend gulden, duizend gulden meer dan in het 
Ontwerp was voorzien: ‘Ontwerp’, 24, artikel 91; ‘Staatsregeling’, 81, artikel 41.  
166 ‘Ontwerp’, 39, artikel 171; ‘Staatsregeling’, 73 en 136, respectievelijk artikel 10 en reglement B artikel 8. 
167 Omwille van de helderheid spreek ik, naar analogie van het Plan respectievelijk het Ontwerp van Constitutie, van 
het Plan van Staatsregeling wanneer het gaat om het document dat door de constitutiecommissie aan de 
Constituerende Vergadering werd aangeboden, en van het Ontwerp van Staatsregeling wanneer ik verwijs naar het 
document dat door de Constituerende Vergadering ter goedkeuring aan het Bataafse volk werd voorgelegd. Hierbij 
zij aangetekend dat dit onderscheid in de Bataafse tijd niet altijd even consequent is gemaakt. 
168 Dagverhaal IX, nr. 864 (zitting 6 maart 1798) 51-54. 
169 Dagverhaal IX, nr. 868 (zitting 10 maart 1798) 85. 



379 
 

Staatsregeling zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van het Bataafse volk, dat vijftien 

dagen de gelegenheid zou krijgen om het te bestuderen.170 

De constitutiecommissie spotte in de door haar voorgestelde procedure met de Republikeinse 

stokpaardjes uit het debat over de grondwet. In 1795 was het nota bene commissievoorzitter 

Ockerse zelf geweest die in een gloedvol betoog had beweerd dat een grondwet pas geldig zou zijn 

als deze niet was ontworpen door een benoemde commissie van wijze mannen, maar door een 

verkozen vertegenwoordigende vergadering.171 In 1796 was het mede door Republikeins toedoen 

geweest dat aan het door de eerste constitutiecommissie ontworpen Plan van Constitutie geen enkele 

bindende kracht was toegekend in de plenaire constitutionele debatten, waarmee de facto was 

voldaan aan hun eis dat de eerste Nationale Vergadering het karakter moest hebben van een 

volwaardige constituante. In 1797 was de Republikeinse leider Pieter Vreede in alle staten geweest 

toen was gesuggereerd dat het Bataafse volk minder dan drie maanden de tijd zou hebben om zich 

te buigen over het Ontwerp van Constitutie. Nu de haven van een in Republikeinse ogen acceptabele 

grondwet in zicht was, bleek geen van deze voorwaarden zo noodzakelijk als oorspronkelijk was 

voorgesteld. 

De Constituerende Vergadering ging akkoord met de door de constitutiecommissie voorgestelde 

procedure.172 De overgebleven leden van de vergadering gaven hiermee te kennen van mening te 

zijn dat het doel in dit geval de middelen heiligde. Op 15 maart bracht voorzitter Johan van 

Leeuwen conform het decreet van drie dagen eerder in stemming of het Ontwerp in hoofdlijnen 

overeenstemde met de op 25 januari vastgestelde beginselen. Met haar stilzwijgen gaf de vergadering 

aan hiervan overtuigd te zijn. De volgende stap was de benoeming van een zevenkoppige commissie 

bij wie de leden hun eventuele aanmerkingen op het Ontwerp konden indienen.173 

De bevindingen van deze commissie werden niet publiekelijk besproken, maar tijdens een op 

zaterdag 17 maart gehouden besloten vergadering. Diezelfde dag nog werd de afronding van het op 

een beperkt aantal punten gewijzigde Ontwerp van Staatsregeling tijdens de openbare zitting 

medegedeeld. 174  Op advies van het Uitvoerend Bewind, dat de tijd hard nodig had om de 

‘reorganisatie’ van de gemeentelijke besturen en de grondvergaderingen te voltooien, werd de 

datum van de volksraadpleging bepaald op 23 april. De termijn van 15 dagen tussen de verspreiding 

                                                 
170 Dagverhaal IX, nr. 868 (zitting 10 maart 1798) 85; Ontwerp van Staatsregeling, voor het Bataafsche volk, door de 
Constitueerende Vergadering, ter goedkeuring of afkeuring aan hetzelve volk voorgedragen (Den Haag 1798; Knuttel 22988).  
171 [Ockerse], Bataven!, 3-4; zie ook pagina 95 hierboven. 
172 Dagverhaal IX, nr. 868 (zitting 10 maart 1798) 87. 
173 Dagverhaal IX, nr. 875 (zitting 15 maart 1798) 138-39. De commissie bestond uit de parlementsleden Van 
Lokhorst, Midderigh, Costerus, Nuhout van der Veen, Visser, Janssen en Sanders van Well. 
174 Dagverhaal IX, nr. 876 (zitting 17 maart 1798) 148-49. Zie voor de verschillen tussen het Plan van Staatsregeling 
en het Ontwerp van Staatsregeling: Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 538-40; De Gou ed., Staatsregeling, II, 66-69. 
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van de grondwet en het referendum had hierdoor kunnen worden verlengd, maar op uitdrukkelijk 

verzoek van enkele parlementariërs, die blijkbaar nog niet waren vergeten waartoe een langere 

termijn kon leiden, koos de vergadering ervoor dit niet te doen.175 

De leden van de Constituerende Vergadering lieten hun tanden pas weer zien nadat ze overstelpt 

waren met berichten over misstanden bij de zuiveringen, maar schrokken ervoor terug het toen al in 

een vergevorderd stadium verkerende proces nog een halt toe te roepen. Op de daartoe bepaalde 

dag brachten de burgers die de zuiveringen hadden overleefd in de grondvergaderingen hun stem 

uit. Ruim een week later, op dinsdag 1 mei 1798, ontving de Constituerende Vergadering uit 

handen van de secretaris van het Uitvoerend Bewind een perkamenten rol met daarop de uitslag. 

Uit de mond van Adriaan Ploos van Amstel hoorde de vergadering dat de Staatsregeling met 153.913 

tegen 11.597 stemmen was aangenomen.176 De eerste grondwet in de Nederlandse geschiedenis was 

daarmee een feit.177 

De meeste Bataafse parlementsleden hadden zich ook tussen 1 maart 1796 en 22 januari 1798 al 

gedragen alsof zij functioneerden binnen een parlementaire democratie met een constitutionele 

orde, waarvan zij zelf het logische centrum vormden. Op 13 september 1797, kort na aanvang van 

de tweede Nationale Vergadering, had Jacob Hahn deze houding het best verwoord. Hahn sprak 

zich krachtig uit tegen het ‘valsche denkbeeld’ dat ‘zo lang er geen constitutie bestond, een staat 

moest gerekend worden zonder gouvernement te zijn’. Hij durfde zelfs rustig te beweren 

 

‘dat ons tusschenbestuur meer constitutioneel is, dat is meer bekrachtigd door den wil des volks, 

dan het rijk van H.H. Mog. [de Staten-Generaal] zedert 1581 tot maart 1796 immer geweest is. 

Immers de Nationale Vergadering is gebonden aan een Reglement, dat hoe gebrekkig dan ook, 

door ’s volks wil is gesanctioneerd’.178 

 

De staatsgreep van 22 januari sloeg met de nietigverklaring van het Reglement de bodem onder deze 

redenering weg. In het constitutionele vacuüm dat ontstond koos het parlement ervoor zich minder 

te laten gelden als de vanzelfsprekende locus van de macht. Hoewel uit het midden van de 

Constituerende Vergadering zo nu en dan nog wel een kritisch geluid opborrelde, schikte zij zich bij 

                                                 
175 Tot onvrede van verschillende parlementsleden wist de vergadering niet te voorkomen dat het Ontwerp van 
Staatsregeling kort na de afronding al integraal werd afgedrukt in verschillende dagbladen; op 29 en 30 maart ging 
ook het Dagverhaal tot publicatie over: Dagverhaal IX, nr. 881 (zitting 21 maart 1798) 188-89; nr. 895, 298-304; nr. 
896, 306-12; nr. 897, 314-20; nr. 898, 326-32; nr. 899, 334-40; nr. 900, 346-48. 
176 Zie voor de uitslagen per gewest: Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 561. Zie over het referendum ook Jos de 
Jong, Onderzoek naar de uitslagen, passim. 
177 Staatsregeling voor het Bataafsche volk (z.p. 1798). 
178 Dagverhaal VII, nr. 672 (zitting 13 september 1797) 131. In de tekst staat abusievelijk ‘dat het rijk’ in plaats van 
‘dan het rijk’. 
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de totstandkoming van de Staatsregeling veelal in de secundaire rol die het Republikeinse bewind 

haar in dit proces had toebedacht. 

Het aannemen van de Staatsregeling bood zicht op een constitutionele orde waarin de wetgevende 

vergadering haar positie als hoogste macht in de staat weer met hernieuwde energie kon innemen, 

ditmaal geruggesteund door een echte grondwet. De gedweeë houding van de voorgaande maanden 

zou dan wel moeten plaatsmaken voor een nieuw zelfbewustzijn. De kans hierop leek niet erg groot 

zolang de parlementaire bankjes nog bezet werden door de leden van de Constitutionele 

Vergadering, die het stempel droegen van hun zelfopgelegde marginalisering. Precies om deze reden 

zou Charles Delacroix, die voorlopig weinig heil zag in een parlement dat zijn constitutionele 

primaat ten volste wenste te exploiteren, hemel en aarde bewegen om voor elkaar te krijgen dat deze 

leden hun ambten voorlopig zouden blijven waarnemen. Het is ironisch te noemen dat een 

wetgevende vergadering die er omwille van haar vermeende meegaandheid toe werd aangezet te 

besluiten aan te blijven, juist op dit punt aanvankelijk het nodige verzet zou bieden. 

 

 

Het decreet van 4 mei 1798 

 

Omstreeks 7 maart 1798 vond een overleg plaats tussen de leden van het Intermediair Uitvoerend 

Bewind, de constitutiecommissie, de tijdelijke voorzitter van de Constituerende Vergadering Johan 

van Leeuwen en de Franse gezant Charles-François Delacroix. 179  Het was kort nadat de 

constitutiecommissie in de Constituerende Vergadering bekend had gemaakt dat zij het Plan van 

Staatsregeling had afgerond. De vergadering was belegd om te bepalen welke stappen nu moesten 

worden gezet. De Franse gezant vuurde tijdens de vergadering een reeks plannen af op de overige 

aanwezigen. Het was tijdens deze vergadering dat hij het idee opperde de grondvergaderingen 

voorafgaande aan het referendum over de grondwet te laten zuiveren door in naam van het 

Intermediair Uitvoerend Bewind handelende agenten, maar Delacroix kwam ook nog met een 

ander voorstel dat zo mogelijk nog ongelukkiger uit zou pakken.180 

Volgens de gezant moest ervoor worden gezorgd dat de implementatie van de nieuwe grondwet 

in de eerste periode nadat zij was aangenomen niet kon worden gedwarsboomd. De aanhangers van 

de staatsgreep moesten er zeker van kunnen zijn dat de eerste wetgevende vergadering die zou 

aantreden na invoering van de constitutie voor ten minste twee derde deel bestond uit politieke 

                                                 
179  De vergadering moet hebben plaatsgevonden nadat de constitutiecommissie op 6 maart de opdracht had 
gekregen te rapporteren over de te volgen procedure na de afronding van het Plan van Staatsregeling, en voordat 
Delacroix hierover op 8 maart schreef aan Talleyrand. Zie over deze brief noot 70 hierboven. 
180 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, bijlage 18, 421-26. 
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geestverwanten. Delacroix pleitte er daarom voor de zittende leden van de Constituerende 

Vergadering in het ambt van volksvertegenwoordiger te consolideren.181 Het kwam daarbij mooi uit 

dat hun aantal door de arrestaties en de demissies was gedaald tot rond de zeventig; met aftrek van 

de in de Constituerende Vergadering zittende predikanten, pastoors en hoogleraren, die door een 

bepaling in de aanstaande grondwet evenmin zouden kunnen aanblijven, zou het overgebleven 

rompdeel in aantal vrijwel exact overeenkomen met twee derde deel van het in de Staatsregeling 

voorziene Vertegenwoordigend Lichaam, dat bij de huidige bevolkingsgrootte zou bestaan uit een 

Eerste Kamer van 64 en een Tweede Kamer van dertig leden.182 

Delacroix meende dat om deze maatregel te bewerkstelligen een decreet moest worden 

aangenomen door de Constituerende Vergadering, dat vervolgens ter goedkeuring kon worden 

voorgelegd aan de grondvergaderingen.183 Hetzelfde was in 1795 gebeurd in Frankrijk, waar na de 

invoering van de grondwet eveneens een volksraadpleging was georganiseerd ter bekrachtiging van 

het besluit twee derde deel van de Convention Nationale te doen overgaan in het Corps législatif.184 

Het alternatief was volgens de gezant dat het decreet in werking werd gesteld met de zwijgende 

instemming van het volk, waarbij het zou moeten worden beschouwd als de uitvoering van de in de 

Staatsregeling opgenomen bepaling dat jaarlijks een derde van de wetgevende vergadering werd 

vervangen. Wanneer de nieuwe wetgevende vergadering was aangetreden, zou zij volgens Delacroix 

moeten verklaren dat het Intermediair Uitvoerend Bewind nu als constitutioneel Uitvoerend 

Bewind zijn taken zou voortzetten. De reden hiervoor was, zo had hij de aanwezigen voorgehouden, 

dat het moeilijk zou zijn vijf andere bewindsleden te vinden die net zo goed samenwerkten als het 

huidige vijfmanschap.185 

Voor het tweede deel van het voorstel bleken de leidende revolutionairen het niet nodig te 

vinden af te wachten tot de grondwet was aangenomen en de nieuwe wetgevende vergadering 

aangetreden. Op 17 maart, direct nadat het Ontwerp van Staatsregeling door de Constituerende 

Vergadering was goedgekeurd, stelde Jan Konijnenburg namens hen voor de positie van de 

                                                 
181 Ibidem, 423.  
182 ‘Staatsregeling’, 84, artikelen 51 en 53; Zillesen, Geschiedenis VI, 229. 
183 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, bijlage 18, 423. 
184 De zogenaamde ‘décrets des deux tiers’ werden door de Thermidoriaanse Convention genomen op 22 en 30 
augustus 1795. De decreten werden tegelijk met het grondwetsontwerp aan de bevolking voorgelegd. Veruit de 
meeste stemgerechtigden onthielden zich verontwaardigd van stemming over de kwestie, maar van de iets meer dan 
driehonderdduizend burgers die wel een stem uitbrachten (op een electoraat van rond de vijf miljoen) was bijna 
twee derde vóór de maatregel: Woronoff, Thermidorean regime, 30-31. Zie over de decreten ook A. Lajusan, ‘Le 
plébiscite de l’an III’, La Révolution francaise 9 (1911) 5-37; J. Suratteau, ‘Les élections de l’an IV’, AHRF 23 (1951) 
374-92; Dmitri Bovykine, ‘Les décrets des “deux tiers”. L’ambition des pouvoirs ou une mesure indispensable?’, in: 
Michel Vovelle ed., Le tournant de l’an III. Réaction et Terreur blanche dans la France révolutionnaire (Parijs 1997) 43-53; 
Mona Ozouf, Les décrets des deux-tiers ou les leçons de l’histoire’, in: Dupuy en Morabito ed., République sans 
Révolution, 193-211. 
185 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, bijlage 18, 423. 
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provisioneel aangestelde leden van het Uitvoerend Bewind, als blijk van vertrouwen, nu te 

bekrachtigen ‘als of zij door de Staatsregeling zelve waren aangesteld’. De vergadering decreteerde 

dit voorstel zonder enig tegengeluid; het bewind was hiermee onmiddellijk tussenregering af. 186 

Volgens de Staatsregeling zou ieder jaar één door het lot bepaald bewindslid vervangen worden. Dit 

betekende dat het huidige Bewind de eerstkomende vijf jaar nog in de uitvoerende macht 

vertegenwoordigd zou blijven.187 

Het besluit op deze manier vooruit te lopen op de grondwet gaf in het land aanleiding tot het 

nodige gemor.188 Dit zal de revolutionaire leiding niet bepaald enthousiaster hebben gemaakt over 

Delacroix’ voorstel om ook de leden van de Constituerende Vergadering te continueren. Reeds 

toen de gezant dit voorstel tijdens de bijeenkomst van 7 maart uiteen had gezet, was hierop met de 

nodige reserves gereageerd. Pieter Vreede heeft later verklaard er aanvankelijk tegen te zijn geweest, 

en hoewel hij dit deed binnen de retorische context van een apologie van zijn gedrag als lid van het 

Uitvoerend Bewind, lijkt er weinig reden hieraan te twijfelen. 189 Toen Delacroix later, in juni, 

verantwoording aflegde over zijn gezantschap, hield hij het erop dat de aanwezigen bij het 

topoverleg in beginsel niet afwijzend hadden gestaan tegen het door hem voorgestelde decreet, maar 

dat zij dit pas door de Constituerende Vergadering hadden willen laten nemen wanneer hiertoe 

door burgers verzoekschriften waren ingediend.190 

De gezant nam hiermee geen genoegen en meldde zich, waarschijnlijk in de nacht van 15 op 16 

maart, bij de zevenkoppige revisiecommissie die was benoemd om de voorstellen tot wijziging van 

het Plan van Staatsregeling te inventariseren en hierover aan de Constituerende Vergadering rapport 

uit te brengen. Bij deze commissie drong hij er met klem en in naam van zijn regering op aan dat in 

de Staatsregeling een bepaling zou worden opgenomen die de continuïteit tussen de leden van de 

Constituerende Vergadering en het eerste Vertegenwoordigend Lichaam garandeerde. Delacroix 

had zijn voorstel enigszins afgezwakt, want hij nam er nu genoegen mee dat twee derde deel van de 

                                                 
186 Dagverhaal IX, nr. 876 (zitting 17 maart 1798) 150. Drie dagen later gaf de vergadering haar goedkeuring aan 
een proclamatie waarmee deze stap bekend werd gemaakt aan de bevolking: Dagverhaal IX, nr. 880 (zitting 20 
maart 1798) 181-82. 
187 ‘Staatsregeling’, 89, artikel 86. 
188 Dassevael, ‘Gebeurtenissen’, 676; Appelius, Staatsomwenteling, 101; Paulus Strick van Linschoten, ‘Memorie over 
de gebeurtenis van den 12 juni 1798’, in: Colenbrander ed., Gedenkstukken II, 696-708, aldaar 702. Strick van 
Linschoten was de Bataafse gezant in Stuttgart. 
189 Vreede, Verandwoording, 42. 
190 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, bijlage 18, 423. Het gaat om een kopie 
van een brief die Delacroix eerder aan Talleyrand had gestuurd op 8 maart 1798. De opmerking over de houding 
van de aanwezigen ten aanzien van het voorstel over het aanblijven had de gezant evenwel als voetnoot aan deze 
kopie toegevoegd. 
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Constituerende Vergadering zou aanblijven, en niet meer, zoals hij eerder had gewild, de gehele 

vergadering.191 

De revisiecommissie nam het verzoek van de gezant in overweging. Zij oordeelde dat de 

afgelopen twee jaar afdoende was gebleken dat het lidmaatschap van de Bataafse wetgevende 

vergadering moest worden beschouwd als een ‘moeilijke post’, die door de volksvertegenwoordigers 

was bekleed ‘met opoffering van hunne bijzondere belangens, affaires, en ambts-betrekkingen’. De 

commissie was er daarom zelf ten diepste van overtuigd dat, mochten de leden van de 

Constituerende Vergadering besluiten zichzelf te continueren, dit besluit allerminst een 

manifestatie zou zijn van eigenbelang. Toch besloot zij uiteindelijk geen gehoor te geven aan het 

verzoek van de gezant, omdat zij vreesde dat de natie hierover anders zou oordelen. Het opnemen 

van een dergelijke bepaling zou in de ogen van de commissie zelfs het referendum over het Ontwerp 

van Staatsregeling negatief kunnen beïnvloeden.192 

Delacroix was hierdoor niet uit het veld geslagen. Het was hoogstwaarschijnlijk op zijn initiatief 

en vermoedelijk met de hulp van het met zijn plan sympathiserende bewindslid Wybo Fijnje dat 

werd overgegaan tot een al vaker beproefde methode: het uitlokken van een aan de wetgevende 

vergadering gericht rekest door een concepttekst op te stellen en deze in een van de vele sociëteiten 

ter tekening voor te leggen.193 Zo gebeurde het dat tijdens de zitting van vrijdag 30 maart een rekest 

werd gelezen dat was ondergetekend door burgers uit Amsterdam. In het rekest werd voorgesteld bij 

het referendum over het Ontwerp van Staatsregeling ook de ‘wil des volks’ te horen over de vraag of 

de helft of twee derde van de Constituerende Vergadering moesten worden gecontinueerd in het 

Vertegenwoordigend Lichaam. Het rekest werd in handen gesteld van een commissie bestaand uit 

de parlementsleden Costerus, Van der Hoeven, Welsman, Voogd en commissievoorzitter Bernard 

Bosch. 194  Hendrik Costerus had eerder ook deel uitgemaakt van de revisiecommissie die was 

ingesteld om de redactie van het Plan van Staatsregeling te coördineren. Daar hij een uitgesproken 

tegenstander was van het aanblijven van de leden van de Constituerende Vergadering, informeerde 

hij zijn collega’s in de nu benoemde Commissie Bosch ongetwijfeld over de pogingen die de Franse 

gezant eerder had aangewend om hetgeen te bewerkstelligen waar nu de rekwestranten om vroegen, 

en welke redenen de revisiecommissie had gehad om hiermee niet in te stemmen.195 

                                                 
191 J. van Lokhorst, Brief aan den burger H. Costerus, thands lid van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen volks, 
door den burger J. van Lokhorst […] over zyne verklaring, door het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiecq, 
aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam […] gemeen gemaakt (Den Haag 1798; Knuttel 23015) 16-17. 
192 Ibidem, 17-18. 
193 Dassevael, ‘Gebeurtenissen’, 678; Cornelis van der Aa, Geschiedenis van den jongst-geëindigden oorlog, tot op het 
sluiten van den vrede te Amiens, bijzonder met betrekking tot de Bataafsche Republiek (10 delen, Amsterdam 1802-8) VI, 
179.  
194 Dagverhaal IX, nr. 900 (zitting 30 maart 1798) 343. 
195 Vergelijk Hendrik Costerus, ‘Verklaaring’, Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken 33 (1798) 750-55. 
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Op 3 april vernam de vergadering dat zij uit Den Haag een rekest met hetzelfde verzoek had 

ontvangen; op 6 april werd zij geconfronteerd met vergelijkbare rekesten uit Schiedam en 

IJsselstein. Al deze rekesten werden direct doorverwezen naar de Commissie Bosch. 196  Toen 

voorzitter Petrus van Zonsbeek op 11 april voorstelde hetzelfde te doen met rekesten van burgers uit 

Rotterdam en Purmerend, meende Coenraad Visser erop te moeten wijzen dat de commissie Bosch 

dan wel spoedig met haar rapport over de brug moest komen, omdat de vergadering anders hoe dan 

ook niet meer zou kunnen voldoen aan het verzoek om het decreet over het aanblijven op dezelfde 

dag aan het volk ter beoordeling te leggen als het Ontwerp van Staatsregeling. Visser voegde hier aan 

toe te hebben vernomen dat commissievoorzitter Bosch toestemming had gekregen Den Haag voor 

een paar dagen te verlaten, en dat het er dus niet op leek dat de commissie van zins was spoedig 

actie te ondernemen.197  

Cornelis van der Hoeven, die zitting had in de Commissie Bosch, antwoordde hierop dat de 

commissie wilde afwachten ‘hoe de Bataafse natie over het algemeen over deeze zaak dagt’.198 De 

werkelijke reden van het uitblijven van een rapport was dat de commissieleden weinig zin hadden 

hun nek uit te steken door hierover het beslissende advies uit te brengen, omdat zij net als eerder de 

revisiecommissie voorzagen dat dit advies door het Bataafse volk zou worden geïnterpreteerd als een 

manifestatie van eigenbelang en onwenselijke ambitie. 199 Voorzitter Van Zonsbeek zei begrip te 

hebben voor de overwegingen van de commissie en trachtte de kwestie af te doen met de opmerking 

dat de commissie zonder twijfel rapport zou uitbrengen wanneer zij dit noodzakelijk oordeelde. Op 

zijn voorstel concludeerde de vergadering alsnog dat de rekesten zonder nadere instructies in 

handen moesten worden gesteld van de commissie.200  

Dat het verloop van de vergadering zich lastig liet voorspellen, bleek maar weer eens toen tijdens 

dezelfde zitting van 11 april een vierde verzoek tot volksraadpleging over het aanblijven werd 

gelezen. Petrus de Sonnaville, die net in de vergaderzaal was gearriveerd en niet had deelgenomen 

aan het debat dat zojuist had plaatsgevonden, voelde zich geroepen nu alsnog te reageren. De 

                                                 
196 Dagverhaal IX, nr. 904 (zitting 3 april 1798) 373-74; nr. 906 (zitting 6 april 1798) 395. 
197 Dagverhaal IX, nr. 910 (zitting 11 april 1798) 426. 
198 Dagverhaal IX, nr. 910 (zitting 11 april 1798) 427. 
199 ‘Réflexions sur les révolutions qui ont eu lieu successivement dans la R. Batave le 22 janvier et le 12 juin 1798’, 
Nuova rivista storica 92 (2008) 481-510, aldaar 489. Het betreft hier een Franse vertaling van een oorspronkelijk in 
het Nederlands gestelde apologie van het gedrag van de mannen van 22 januari, die recent is uitgegeven door 
Massimiliano Vaghi. In een begeleidend artikel schrijft Vaghi de ‘Réflexions’ toe aan Wybo Fijnje. Hij baseert deze 
toeschrijving voornamelijk op het vermoeden van Matteo Galdi, die ten tijde van de staatsgreep als gezant van de 
Cisalpijnse Republiek in Den Haag verbleef. Mijns inziens moet de auteur van de in 1799 opgestelde tekst eerder 
worden gezocht onder de leden van de Constituerende Vergadering, waartoe Fijnje niet behoorde. Nader 
onderzoek naar het auteurschap is gewenst. Zie Vaghi, ‘Angelo Matteo Galdi e il dibattito sulle costituzioni 
dell’anno III. Il caso delle Réflexions sur les revolutions dans la République batave’, Nuova rivista storica 92 (2008) 455-
480. 
200 Dagverhaal IX, nr. 910 (zitting 11 april 1798) 426-27. 
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Sonnaville zei het eervol te vinden dat de rekwestranten blijkbaar hun vertrouwen hadden 

geschonken aan de zittende leden, maar moest hier aan toevoegen dat de vergadering door aan hun 

verzoek tegemoet te komen een inbreuk zou maken op de aanstaande grondwet. De bekrachtiging 

van het Uitvoerend Bewind die onlangs had plaatsgevonden was volgens hem een geheel andere 

kwestie; de vergadering had hiertoe het recht gehad omdat de Staatsregeling niet voorzag in directe 

verkiezing van de uitvoerende macht door het volk. Voor het wetgevend lichaam lag de zaak heel 

anders, omdat de verkiezing van dit lichaam ‘onmiddelijk uit de boezem van ’t volk moet 

geschieden’. De Sonnaville, nota bene een lid van de Republikeinse sociëteit, adviseerde daarom het 

rekest te seponeren.201  

De vergadering vond dat zij zich door dit te doen ‘zeer ongelijk zoude gedraagen’ en besloot ook 

dit rekest in handen te stellen van de Commissie Bosch. Met de inbreng van De Sonnaville was de 

geest echter uit de fles. Dat het aanblijven van de leden van de Constituerende Vergadering ook in 

het land zeker niet op algemene goedkeuring kon rekenen viel niet meer te ontkennen toen de 

vergadering twee dagen later, op vrijdag 13 april, een rekest ontving van een zekere Christiaan 

Voogt en een aantal andere burgers uit Amsterdam. In het reeds op 8 april gedagtekende rekest 

reageerden deze burgers op het verzoek van hun stadgenoten dat was gelezen op 30 maart, waarvan 

zij schreven met ‘verwondering’ te hebben kennisgenomen.202 

Zij protesteerden tegen dit verzoek met alle mogelijke nadruk, daar ‘zodanige aanvraage 

RECHTSTREEKS aanloopt tegen de rechten van het volk’. Dit rekest was onmiskenbaar afkomstig uit 

een van de sociëteiten die gelieerd waren aan de plaatselijke Sociëteit voor Een- en 

Ondeelbaarheid.203 Dit was saillant omdat deze sociëteit vóór 22 januari steeds een belangrijke 

steunpilaar was geweest van de Republikeinen in de Nationale Vergadering, en in dit opzicht 

bovendien een gidsfunctie had gehad voor haar zustersociëteiten elders in het land. Voogt en de 

zijnen zouden de enigen blijven die de moeite namen formeel te protesteren tegen een besluit dat 

nog niet eens door de vergadering was overwogen, laat staan genomen. De goede verstaander kon 

uit hun rekest echter afleiden dat de leidende revolutionairen bij het aanblijven van de leden van de 

Constituerende Vergadering het gevaar liepen een aanzienlijk deel van wat zij tot dan toe hadden 

kunnen rekenen tot hun achterban definitief van zich te vervreemden. Het op gang brengen van 

een landelijke discussie door rekesten vóór het aanblijven uit te lokken dreigde daarmee een 

averechts effect te krijgen.  

                                                 
201 Dagverhaal IX, nr. 910 (zitting 11 april 1798) 427. 
202 Dagverhaal IX, nr. 914 (zitting 13 april 1798) 454. 
203 Zoals alle rekesten die binnen deze sociëteit waren opgesteld droeg het rekest het motto ‘Vrijheid, gelijkheid, 
een- en ondeelbaarheid’: Dagverhaal IX, nr. 914 (zitting 13 april 1798) 454. 
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Om te voorkomen dat de vergadering bij de verschijning van nieuwe rekesten verder vooruit zou 

lopen op het oordeel van de Commissie Bosch, werd de kwestie op 18 april besproken in een 

algemeen comité. Tijdens deze besloten vergadering gaf de commissie te kennen geen eenzijdig 

advies te willen geven. Als zij tegen het aanblijven adviseerde en de vergadering legde dit besluit 

naast zich neer, zou de commissie ervan beschuldigd worden haar eigen scrupules zwaarder te 

hebben laten wegen dan het belang van de natie. Als zij voor het aanblijven adviseerde, zou de 

commissie alleen de te verwachten beschuldigingen van heerszucht moeten dragen. Op verzoek van 

de commissie werd besloten dat zij wel rapport zou uitbrengen, maar dat zij daarbij zowel de 

argumenten voor als tegen het aanblijven zou noemen. De conclusie zou zij vervolgens overlaten 

aan de vergadering.204 

Charles Delacroix was allerminst gelukkig met deze uitkomst. Nadat op 1 mei de Staatsregeling 

was aangenomen, begon hij samen met Fijnje zware druk uit te oefenen op de overige leden van het 

Uitvoerend Bewind en op de leden van de Commissie Bosch. Hij was daarbij teruggekeerd naar zijn 

oorspronkelijke eis dat álle leden van het constituerend lichaam moesten aanblijven. Tijdens een 

nieuw overleg berustte het Uitvoerend Bewind in deze eis.205 De leden van de Commissie Bosch 

bleken echter niet van zins zich zo gemakkelijk gewonnen te geven.  

Commissievoorzitter Bosch zou later optekenen dat de gezant hem er met ‘bedreigingen’ toe had 

proberen te bewegen te adviseren vóór het aanblijven van de leden van de Constituerende 

Vergadering; een hoogoplopende ruzie die zich tussen Delacroix en het commissielid Van der 

Hoeven heeft afgespeeld had vermoedelijk dezelfde inzet. Het derde lid dat in de commissie de toon 

zette, Costerus, zou persoonlijk door het bewindslid Wybo Fijnje onder druk zijn gezet. Volgens 

Costerus had Fijnje, met wie hij sinds lang bevriend was, hem bij zich geroepen om hem toe te 

vertrouwen dat in het Uitvoerend Bewind was besloten het aanblijven goedschiks of kwaadschiks 

doorgang te laten vinden. Costerus zou hebben verklaard zich nooit in dit besluit te zullen 

schikken. Hierop zou Fijnje hem dreigend hebben toegevoegd dat de Constituerende Vergadering 

hoe dan ook zou ophouden te bestaan. Als de leden van de Constituerende Vergadering tegen hun 

eigen aanblijven stemden, zouden de bewindsleden de wetgevende macht niet langer gehoorzamen 

en de macht zelf geheel overnemen. Hoewel moet worden getwijfeld aan de nauwkeurigheid van 

een hierover later door Costerus afgelegde verklaring, is het niet waarschijnlijk dat hij deze lezing 

van hetgeen tussen hem en Fijnje zou zijn voorgevallen geheel heeft verzonnen.206 

                                                 
204 Bosch, ‘Leevens-schets’, 318; Van Lokhorst, Brief aan den burger Costerus, 18-19; Dassevael, ‘Gebeurtenissen’, 
678; [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XXXIX, 257. 
205 Costerus, ‘Verklaaring’, 751. 
206 Volgens Costerus zelf vond het onderhoud tussen hem en Fijnje plaats op de ochtend van 4 mei, vlak voor de 
besloten vergadering, maar hij lijkt in zijn ‘Verklaaring’ over de gebeurtenissen in aanloop naar 4 mei bewust een 
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 Als Fijnje werkelijk heeft gedreigd met een totale machtsovername door het Uitvoerend 

Bewind, moet worden aangenomen dat hij daarbij blufpoker speelde. Weliswaar had het bewind in 

de voorgaande maanden nooit afkerig gereageerd op de eigenlijk bij de wetgevende macht 

thuishorende bevoegdheden waarmee het tijdelijk door de Constituerende Vergadering was 

bekleed, maar een volledige opheffing van de wetgevende macht was een stap waarmee de overige 

Bewindleden, anders dan Fijnje zelf allen voormalige leden van de Nationale Vergadering, niet 

moeten worden geacht ooit te hebben ingestemd. 

Het mogelijke aanblijven van de leden van de Constituerende Vergadering werd opnieuw aan de 

orde gesteld tijdens een algemeen comité op donderdag 3 mei. De Commissie Bosch droeg tijdens 

deze besloten vergadering een voorlopig rapport voor waarin zoals haar was opgedragen zowel voor- 

als tegenargumenten werden opgesomd. Zij benadrukte nog maar eens dat zij niet te boek wilde 

komen te staan als initiator van het eventueel te nemen decreet en bleek niet af te brengen van haar 

eis dat ook het definitieve rapport uit voor- en tegenargumenten zou mogen bestaan.207 Wellicht 

redenerend vanuit de gedachte dat een grotere commissie het eerder zou aandurven een 

controversieel standpunt in te nemen, besloot de voorzitter van de vergadering, Hector van Altena, 

het ledental gedurende deze zitting op negen te brengen. 208  De vier nieuwe leden, Ockerse, 

Hoffmann, Van Lokhorst en Visser, hadden als voormalige leden van de constitutiecommissie of de 

revisiecommissie reeds te maken gehad met Delacroix’ halstarrigheid op dit punt. Als ze niet 

gevoelig waren geweest voor diens argumenten, was hen wel door Fijnje aan het verstand gebracht 

dat verder verzet zinloos was.209 

Diezelfde dag nog discussieerde de Commissie Bosch in haar nieuwe samenstelling tot laat in de 

avond. Hoewel geen van commissieleden het aanblijven wenselijk vond, raakte men het er 

uiteindelijk over eens dat het de Bataafse belangen meer zou schaden wanneer Delacroix en het 

Franse Directoire nog langer zouden worden getrotseerd.210 Omdat de commissieleden niet de volle 

verantwoordelijkheid wilden dragen voor een besluit waar ze niet onvoorwaardelijk achter stonden, 

                                                                                                                                                         
verkeerde chronologie te hebben aangebracht om de indruk te wekken dat hij pas op het allerlaatste moment, toen 
het echt niet meer anders kon, berustte in het besluit tot het aanblijven. Costerus’ lezing wordt overtuigend 
bestreden door Van Lokhorst, die samen met hem lid was van de Commissie Bosch en stelt dat alle 
commissieleden zich al tijdens de commissievergadering van 3 mei hadden neergelegd bij het besluit, en dat het 
onderhoud met Fijnje dus eerder moet hebben plaatsgehad. Costerus’ handtekening onder het rapport van de 
Commissie Bosch bevestigt deze lezing, net als het feit dat hij in De politieke blixem werd aangemerkt als voorstander 
van het decreet: Costerus, ‘Verklaaring’, 751-53; Van Lokhorst, Brief aan den burger Costerus, 13-14; Dagverhaal IX, 
nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 620; De politieke blixem, nr. 50 (1798) 396-97.  
207 Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 567-68; Van Lokhorst, Brief aan den burger Costerus, 13. 
208 NA, Archief Wetgevende Colleges, inv. nr. 514, geheime decreten en besluiten van de Constituerende Vergadering, 
zitting van 3 mei 1798. 
209 Dit gold in elk geval voor Visser en waarschijnlijk eveneens voor Van Lokhorst. Zie Costerus, ‘Verklaaring’, 752-
53; Van Lokhorst, Brief aan den burger Costerus, 20. 
210 Van Lokhorst, Brief aan den burger Costerus, 19-21. 
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zouden zij vasthouden aan hun voornemen een rapport uit te brengen met zowel voor- als 

tegenargumenten. Om de balans toch naar een besluit vóór het aanblijven te laten doorslaan werd 

op de argumenten vóór nu echter veel uitgebreider ingegaan dan op de argumenten tegen. Aan het 

eind van de vergadering zetten alle negen commissieleden onder dit rapport hun handtekening.211 

De volgende dag veranderde de vergadering zich bij samenkomst direct in een algemeen comité, 

waarna commissievoorzitter Bosch werd uitgenodigd om de nieuwe versie van het rapport voor te 

lezen. Om te voldoen aan de last die haar door de vergadering was opgedragen, had de commissie 

alle argumenten verzameld met betrekking tot het voorstel om twee derde van de Constituerende 

Vergadering te laten overgaan in het aanstaande Vertegenwoordigend Lichaam (dat zo geheel zou 

bestaan uit zittende leden) ofwel om twee derde van het Vertegenwoordigend Lichaam te laten 

bestaan uit leden van de Constituerende Vergadering (en voor het resterende deel verkiezingen te 

houden).212 

De tegenargumenten werden door Bosch in drie korte alinea’s samengevat. De tegenstanders van 

het voorgenomen decreet waren van mening dat het ‘noch billijk, noch belangeloos’ was wanneer 

degenen die door het volk waren bestemd om een grondwet te ontwerpen zichzelf continueerden 

wanneer zij hun taak hadden volbracht. Het zou een aanslag zijn op de rechten van een vrij volk, 

wiens grootste recht erin bestond zijn eigen volksvertegenwoordigers te mogen kiezen. Het zou een 

inbreuk zijn op de Staatsregeling, en bovendien overbodig, omdat de zuiveringen van de 

grondvergaderingen reeds garandeerden dat in het Vertegenwoordigend Lichaam uitsluitend 

aanhangers van de staatsgreep van 22 januari zouden worden gekozen.213 

De argumenten vóór het aanblijven van de leden van de Constituerende Vergadering namen in 

het rapport dat door Bosch werd voorgedragen ongeveer tien keer zo veel ruimte in beslag. 

Voorstanders van het aanblijven hadden aangedragen dat wel degelijk het gevaar bestond dat het 

volk, net als bij de verkiezingen voor de eerste twee Nationale Vergaderingen het geval was geweest, 

door intriganten zou worden misleid en zo de verkeerde keuze zou maken. De vergaderzaal zou dan 

weer bevolkt worden door federalisten en aristocraten, schijnpatriotten aan wie het niet kon 

worden overgelaten om de grondwet in werking te stellen.214 

Het belangrijkste argument van de voorstanders was dat het aanblijven helemaal niet strijdig was 

met de Staatsregeling. Volgens artikel 37 van de grondwet moest jaarlijks een derde gedeelte van het 

Vertegenwoordigend Lichaam worden vervangen. De Staatsregeling voorzag niet in een procedure 

voor de verkiezing van het eerste Vertegenwoordigend Lichaam, maar voor de commissie leed het 

                                                 
211 Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 620. 
212 Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 617-18. 
213 Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 618. 
214 Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 618-19. 
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geen twijfel dat de ontwerpers van de grondwet hadden gewild dat ook in dit geval slechts een derde 

van de Constituerende Vergadering zou worden vervangen; dit kwam het best met ‘de geest van dat 

artikel’ overeen.215 

Voorts redeneerden de voorstanders, aldus de Commissie Bosch, dat de constituante nu er een 

constitutie was niet langer kon blijven bestaan. Er moest echter wel een vergadering zijn die de 

nieuwe verkiezingen organiseerde – of het nu ging om geheel nieuwe verkiezingen of verkiezingen 

voor het derde deel dat nog moest worden ingevuld – en dus moesten de leden van de 

Constituerende Vergadering zichzelf hoe dan ook laten overgaan in een Vertegenwoordigend 

Lichaam. Wanneer deze stap toch moest worden gezet, maakten de eerder gegeven argumenten het 

raadzaam hem niet provisioneel, maar als een daad in overeenstemming met de Staatsregeling te 

voltrekken.216 

 Direct nadat Bosch was uitgelezen, stelde voorzitter Van Altena voor het rapport verder te laten 

voor wat het was, en meteen te besluiten dat de Constituerende Vergadering zich zou hervormen 

tot Vertegenwoordigend Lichaam, omdat voorkomen moest worden dat het land in een staat van 

regeringloosheid verviel. Hierop ontspon zich alsnog een rumoerige discussie tussen voor- en 

tegenstanders van het aanblijven. Toen alle parlementsleden die dit wensten hun mening kenbaar 

hadden gemaakt, bleken de voorstanders ruimschoots in de meerderheid. De zich onder protest 

schikkende meerderheid stelde Van Altena hierop in de gelegenheid tot het opmaken van een 

meerderheidsbesluit.217 Vervolgens werd besloten dat het voorstel in een openbare vergadering zou 

worden herhaald, waarna geen van de leden het woord zou mogen vragen, om ‘geen schijn van 

disharmonie voor ’t volk te geven’.218 

Nadat eerst nog een reguliere zitting en andermaal een algemeen comité hadden plaatsgevonden, 

werden de deuren van de vergaderzaal om zeven uur ’s avonds geopend voor een buitengewone 

openbare zitting. Een groot aantal toeschouwers nam plaats op de tribunes, terwijl zich buiten een 

                                                 
215 Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 620. Vergelijk in dezelfde zin ook ‘Réflexions’, 491. 
216 Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 620. 
217  Op 21 mei plaatste het blad De politieke blixem een stuk van zijn vaste correspondent in de Nationale 
Vergadering. Na gesprekken met alle betrokkenen schreef deze ‘met genoegzame grond van zekerheid’ van elk van 
de zestig parlementsleden die aan de stemming van 4 mei hadden deelgenomen te kunnen zeggen of zij voor of 
tegen het besluit waren geweest. Voor waren volgens de correspondent 38 leden: Abbema, Van Altena, De Bère, 
Bosch, Bromet, Costerus, Derks, Floh, Fronhoff, Govers, De Haan, Hoffman, Hoogendijk, Konijnenburg, 
Kreylkamp, J. van Leeuwen, Th. van Leeuwen, De Lemon, Libotté, Van Lokhorst, Midderigh, Nolst, Ockerse, 
Ondorp, Pannebakker, Pertat, Ploos van Amstel, Rant, Van Rosevelt Cateau, Toens, Vesters, Visser, Canter 
Visscher, Voogd, Vonk, Sanders van Well, Welsman, Van Zonsbeek. Tegen waren volgens de correspondent 
vijftien leden: Van Bennekom, Beljaart, Van Bolhuis, Bruins, Ten Cate, Guljé, Van der Hoeven, Meyer, 
Nieuwenhuis, Van Ommeren, Quesnel, Schermer, De Sonnaville, Nuhout van der Veen en Witbols. De leden 
Bonthuis, Brands, Dams, Goudsblom, Pessers, Proot en Rabinel hadden zich volgens de correspondent lijdzaam in 
het besluit geschikt: De politieke blixem, nr. 50 (1798) 396-97. 
218 Costerus, ‘Verklaaring’, 754-55; Van Lokhorst, Brief aan den burger Costerus, 29-30. 
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nog grotere menigte had verzameld.219 Nadat de zitting was geopend, las Bosch opnieuw zijn rapport 

voor en deed Van Altena wederom zijn voorstel. De vergadering hield zich aan haar belofte hier 

niets meer tegenin te brengen, zodat de voorzitter het besluit nu ook publiekelijk met een hamerslag 

kon bezegelen. Hij verklaarde hierop de Constituerende Vergadering voor vervallen en kondigde 

aan dat zij zich dadelijk zou converteren in een wetgevend lichaam.220 

De voorzitter inventariseerde nu welk van de 59 aanwezige parlementsleden voldeden aan alle in 

de Staatsregeling gestelde voorwaarden voor lidmaatschap. 221  Dit bleek niet te gelden voor de 

pastoors Derks en Vesters, de dominees Hoffman, Van Lokhorst en Floh, en de hoogleraar 

Konijnenburg, die volgens de grondwet niet voor het ambt van volksvertegenwoordiger in 

aanmerking kwamen.222 De 53 leden die overbleven legden vervolgens de door de Staatsregeling 

gevorderde verklaring af, waarna ze ieder een stembiljet met twintig namen inleverden. De twintig 

parlementsleden met de meeste stemmen werden door Van Altena uitgeroepen tot Tweede 

Kamer.223 Hun overgebleven collega’s, inclusief de leden die op 4 mei afwezig waren in totaal 42 

volksvertegenwoordigers, zouden voorlopig de Eerste Kamer uitmaken.224 

Met de constitutie van de beide kamers was de algemene vergadering van het 

Vertegenwoordigend Lichaam ten einde. In de vergaderzaal van het Nationaal Hotel begon nu de 

openingszitting van de Eerste Kamer, die in het nieuwe tweekamerstelsel de wetsontwerpen zou 

maken.225 De leden van de Tweede Kamer, die vanaf dat moment als senaat zou fungeren, begaven 

zich over het door flambouwen verlichte Binnenhof naar de zaal waar tijdens de oude Republiek de 

Hollandse Statenvergadering, en in de Bataafse tijd het op 22 januari opgeheven Provinciaal 

                                                 
219 ‘Réflexions’, 489; Ter Kuile ed., Pieter Toens, 152. 
220 Dagverhaal IX, nr. 935 (zitting 4 mei 1798) 621. 
221 De vergadering telde op dat moment in totaal nog 68 leden, nadat Jacob Blauw naar Parijs was vertrokken en 
het tweetal Adriaan van der Jagt en Jacobus Nolet op 3 respectievelijk 12 april 1798 waren gearresteerd op 
verdenking van handel met voorkennis. Zie over dit incident: H. Boels en A.M. Elias, ‘De financiële misstappen 
van volksvertegenwoordiger Van der Jagt’, De naamlooze vennootschap 66 (1988) 175-78. 
222 Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 1 (zitting 4 mei 1798) 1-2; ‘Staatsregeling’, 80, artikel 33. De oud-dominee 
Janssen en de voormalige pastoor Fronhoff, die er na 22 januari voor hadden gekozen hun ambten neer te leggen, 
namen wel zitting: De politieke blixem, nr. 50 (1798) 397-98. 
223 Van dit twintigtal waren er zeventien aanwezig: Van Altena, Beljaart, Bosch, Bromet, Bruins, Costerus, Guljé, 
Th. van Leeuwen, Midderigh, Ploos van Amstel, Rabinel, Toens, Visser, Sanders van Well, Welsman, Witbols en 
Van Zonsbeek. Het afwezige drietal E. van Beyma, Hugenpoth van Aerdt en Verhees zou later zitting nemen in de 
Tweede Kamer. 
224  Aanwezig waren op 4 mei: Van Bennekom, De Bère, Van Bolhuis, Bonthuis, Brands, Ten Cate, Dams, 
Fronhoff, Goudsblom, Govers, De Haan, Van der Hoeven, Hoogendijk, Kreylkamp, J. van Leeuwen, De Lemon, 
Libotté, Meyer, Nieuwenhuis, Nolst, Ockerse, Van Ommeren, Ondorp, Pannebakker, Pertat, Pessers, Proot, 
Quesnel, Rant, Van Rosevelt Cateau, Schermer, De Sonnaville, Nuhout van der Veen, Canter Visscher, Vonk en 
Voogd. De leden Abbema, Aufmorth, Bakker, Gorter, Janssen en Verhagen zouden hun plaatsen later innemen. 
Van Berenbroeck werd net als in de Constituerende Vergadering wel toegelaten, maar zou wegens ziekte nooit 
fysiek zitting nemen. 
225 Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 1 (zitting 4 mei 1798) 4. 
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Bestuur van Holland hadden vergaderd. Op 4 mei 1798 om elf uur ’s avonds begon ook de Tweede 

Kamer daar aan haar eerste zitting.226 

Het Nederlandse hoger- en lagerhuis hadden hiermee de locaties bereikt waarmee zij gedurende 

de komende twee eeuwen verbonden zouden raken. In eerste instantie zou het niet meer blijken 

dan een korte kennismaking: na 39 dagen in functie te zijn geweest werd het Vertegenwoordigend 

Lichaam als gevolg van een nieuwe staatsgreep ontbonden. Op dezelfde locaties werden echter op 

31 juli 1798 de beide kamers van een tweede Vertegenwoordigend Lichaam ingehuldigd. Ditmaal 

zou het constitutionele tweekamerstelsel functioneren tot 1801, toen het, opnieuw na een 

staatsgreep, het veld moest ruimen.227 

Toen het bicamerale parlement in de constitutionele monarchie van 1815 wederom zijn 

opwachting maakte, bleken het hoger- en het lagerhuis van naam te hebben geruild. De Staten-

Generaal, zoals de gezamenlijke kamers in een poging het Bataafse verleden uit te wissen waren 

herdoopt, zouden voorlopig niet de eerste viool spelen. Volgens de grondwet deelden de Staten-

Generaal de wetgevende macht met de koning, maar van een evenredige machtsverdeling was 

nauwelijks sprake.228 Tweede Kamerleden die een kritische houding aannamen jegens de vorst (als 

hoofd van de uitvoerende macht) of zijn regering, dienden er bovendien ernstig rekening mee te 

houden dat zij de vergaderzaal door een achterdeur zouden moeten verlaten, daar Willem I er niet 

voor bleek terug te schrikken zijn invloed aan te wenden om de herverkiezing van hem 

onwelgevallige parlementsleden te dwarsbomen.229 

Pas na de invoering van de grondwet van 1848 groeide het nationale parlement op het 

Binnenhof opnieuw uit tot het vanzelfsprekende centrum van de Nederlandse politiek. 230  De 

terugkeer van de tot dat moment elders gehuisveste senaat in de voormalige Hollandse Statenzaal 

vervolmaakte het eerherstel van een in de Bataafse tijd geboren politieke traditie. In 1992 was het 

uiteindelijk de Tweede Kamer die de eenheid van plaats en handeling doorbrak en haar geliefde 

‘oude toneelzaaltje’ verruilde voor een nieuw onderkomen. 231  De voormalige stadhouderlijke 

balzaal, die met enkele korte tussenpozen steeds in functie was gebleven als vergaderzaal, had toen 

inmiddels de nodige parlementaire geschiedenis gemaakt en geschreven zien worden. Op 1 maart 

                                                 
226 Ter Kuile ed., Pieter Toens, 152; Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 1 (zitting 4 mei 1798) 7. 
227 Zie hiervoor De Gou ed., Staatsregeling van 1801, ix-xxvii. 
228 ‘Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden 1815 (1840)’, in: W.J.C. van Hasselt, F.R. Böhtlingk en J.C. 
Somer ed., Verzameling van Nederlandse staatsregelingen en grondwetten (herziene editie, Alphen a/d Rijn 1964; 1ste 
ed. 1853) 193-286, aldaar 226-51. 
229 Van Zanten, Schielijk, Winzucht, 137-38. 
230 Zie hiervoor Turpijn, Mannen van gezag. 
231 De karakterisering is van oud-premier en oud-Kamerlid Ruud Lubbers. Zie Henk te Velde en Diederik Smit, 
‘De huiskamer van de macht. De premiers over hun werkplek en werkomgeving’, in: idem ed., Van Torentje tot 
Trêveszaal. De geschiedenis van de noordzijde van het Binnenhof (Den Haag 2011) 349-84, aldaar 361. 
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1796 was het allemaal begonnen met een parlement zonder grondwet en volksvertegenwoordigers 

zonder parlementair verleden. Over dit parlement, het eerste parlement van Nederland, ging dit 

boek.


