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EPILOOG 

 

 

ijdens de Bataafse herfst van 1803 overleed op zevenenvijftigjarige leeftijd Bernard 

Bosch. Het voormalig lid van de eerste en de tweede Nationale Vergadering, de 

Constituerende Vergadering en het Vertegenwoordigend Lichaam stierf eenzaam, 

verbitterd en berooid. 1  Zijn laatste dagen had hij gesleten in een huisje dat hoorde bij het 

Scheveningse buitenverblijf Zeldenrust, waar hij leefde op kosten van een weldoener. De plaatselijke 

vrijmetselaarsloge De Ware Bataven betaalde zijn begrafenis in de Haagse Nieuwe Kerk.2 

Bij leven belichaamde Bosch de ware Republikein. Zijn wieg stond in de patriotse broedplaats 

Deventer. Zijn studie theologie volgde hij in het latere patriotse bolwerk Utrecht. In de vroege jaren 

tachtig keerde Bosch zich vanaf de kansel tegen stadhouder Willem V. Later richtte hij zijn pijlen 

zoals veel van zijn geestverwanten ook op de heersende regentenklasse. Bosch speelde een actieve rol 

in het gepolitiseerde genootschapsleven en mengde zich met een reeks publicaties in de politieke 

strijd.3 Zijn gedicht De eigenbaat groeide in patriotse kringen uit tot een klassieker.4 In op rijm 

gestelde pseudobelijdenissen van de ‘Patriot’ en de ‘Aristocraat’ verwoordde hij de patriotse visie in 

een notendop.5  

Na de Pruisische inval ontsnapte Bosch ternauwernood aan mishandeling door een woedende 

orangistische menigte. Gedwongen door de autoriteiten wierp hij de kap over de haag. Nog in 1788 

werd hij door orangisten met de dood bedreigd. 6 Hij hield zich in leven met vertaalwerk – zo 

vertaalde hij in 1791 een bloemlezing van door Johann Caspar Lavater geschreven liederen7 – en als 

auteur van vermoedelijk vooral door patriotten gelezen spectatoriale geschriften. 8  Onder 

                                                 
1 Bosch, ‘Leevens-schets’, passim. 
2 Van den Eerenbeemt, ‘Bernardus Bosch’, 497. Geert van der Burg, Voor God en ’t vaderland. Dominee Bernardus 
Bosch (1746-1803) en zijn politieke journalistiek (ongepubliceerde doctoraalscriptie, Universiteit van Amsterdam 
1986) 103-8. 
3 Bosch, ‘Leevens-schets’, 269-77. 
4 Het pamflet beleefde een tweede druk, en gaf aanleiding tot een uitgebreide polemiek: [Bernardus Bosch], De 
eigenbaat (z.p. 1785; Knuttel 21092a); Bernardus Bosch, De eigenbaat (2de druk, Amsterdam 1785); idem, De 
waarheid aan de eigenbaat, in al derzelver afschuwelykheid ten toon gesteld (Amsterdam [1785]; Knuttel 21092b); Lieve 
van Ollefen, Aan B. Bosch, predikant te Diemen, en schryver van het dichtstukje De eigenbaat (z.p. [1785]); [Johannes 
Kinker], De eigenbaat. Parodie (z.p. [1785]); Democritus aan de eigenbaat parodie (z.p. [1785]); Echo of naklank op de 
eigenbaat parodie (z.p. 1785); Onpartijdige gedachten nopens het dichtstuk de eigenbaat (Leeuwarden 1785). 
5  [Bernardus Bosch], De belydenis van een patriot (Rotterdam 1787; Knuttel 21526); idem, De belydenis van een 
aristocraat (Rotterdam 1787; Knuttel 21529); Zie ook Oddens, ‘De burger bedankt’, te verschijnen. 
6 Bosch, ‘Leevens-schets’, 281-91. 
7 Johann Caspar Lavater, Het uitgelezenste van Lavater’s werken, Bernardus Bosch vert. (2 delen, Amsterdam 1791). 
8 Zie pagina 64-65. Zie voor een beredeneerde bibliografie van de door Bosch uitgegeven tijdschriften: Van der 
Burg, Bernardus Bosch, 227-50. 
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pseudoniem publiceerde hij een aantal traktaten met een meer politiek karakter.9 Na de Bataafse 

omwenteling van 1795 nam Bosch met het weekblad De politieke opmerker deel aan het publieke 

debat over de toekomst van de Bataafse Republiek. Hij raakte betrokken bij de door Moderaten 

gedomineerde lokale politiek in Amsterdam. Zijn ervaringen daar stemden hem pessimistisch over 

de kans dat het Bataafse volk ooit een ‘ware Republikainsche constitutie’ zou aannemen. Hij 

overwoog daarom te bedanken toen hij bleek te zijn verkozen tot lid van de Nationale Vergadering. 

De overtuiging gehoor te moeten geven aan de wil van de natie deed hem uiteindelijk besluiten zijn 

verkiezing te aanvaarden.10 

In het parlement stond Bosch mede aan de basis van de Republikeinse partij. Met Valckenaer en 

Vreede lanceerde hij een vergeefse aanval op het Reglement. In het debat profileerde hij zich vooral 

als een fel voorvechter van burgerrechten voor Joden en een absolute scheiding van kerk en staat. 

Bosch sprak zich scherp uit tegen het Plan van Constitutie en had zitting in de Commissie Hahn ter 

herziening van het Plan. Van het uiteindelijke Ontwerp van Constitutie distantieerde hij zich met elf 

collega’s in een veelbesproken pamflet. Gedurende de tweede Nationale Vergadering bleef Bosch 

een trouw bezoeker van de Republikeinse sociëteit. Hij speelde geen actieve rol in het beramen van 

de staatsgreep, maar stemde er onvoorwaardelijk mee in.  

Na 22 januari 1798 werd Bosch als Republikein van het eerste uur het invloedrijkste lid van de 

Constituerende Vergadering. Hij stond aan het hoofd van de twee commissies die het gezicht van 

deze vergadering bepaalden. Het commissierapport over de briefschrijvers en het rapport over het 

aanblijven van de leden van de Constituerende Vergadering werden door hem op schrift gesteld. 

De strekking van beide rapporten baarde in de vergadering veel opzien, maar Bosch kreeg ook 

waardering voor de wijze waarop hij zich van zijn weinig benijdenswaardige taak had gekweten. 

Nadat de Constituerende Vergadering zich op 4 mei 1798 had omgevormd tot Vertegenwoordigend 

Lichaam, werd hij op zijn eigen stem na unaniem verkozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. 

Samen met Eerste Kamervoorzitter Willem Ockerse, die zijn verkiezing te danken had aan zijn rol 

als hoofdbewerker van de Staatsregeling, bekleedde hij zo als eerste het hoogste ambt in de 

constitutionele Bataafse Republiek. 11  Het was een kortstondig hoogtepunt in Bosch’ politieke 

carrière. 

Vijf weken later deelde Bosch met Ockerse een twijfelachtiger eer. Gedurende de avondzitting 

van dinsdag 12 juni werd de zitting van de Tweede Kamer ruw verstoord toen een groep gewapende 

grenadiers de vergaderzaal binnendrong. De bevelvoerende officier deelde mee last te hebben Bosch 

                                                 
9 Vrijhart [pseud. Bosch], Over de waare constitutie; Justus Batavus [pseud. Bernardus Bosch], Verhandeling over de 
gelijkheid der menschen, als het oorspronglijke richtsnoer voor ’s mensen handelingen (Amsterdam 1794; Knuttel 22275).  
10 Bosch, ‘Leevens-schets’, 311-13. 
11 Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 1 (zitting 4 mei 1798) 7. 
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en drie andere Tweede Kamerleden te arresteren. Coenraad Visser, die als voorzitter had besloten 

de zitting doorgang te laten vinden terwijl reeds duidelijk was wat de vergadering boven het hoofd 

hing, verklaarde zijn plaats niet te zullen verlaten. De grenadiers wierpen hierop de voorzittersstoel 

omver en voerden de zich verzettende Visser onder dwang weg. De overige gearresteerden volgden 

zonder verder verzet. Enkele minuten na dit incident kwam de officier de overgebleven 

parlementsleden meedelen dat de Tweede Kamer nu wel uit elkaar kon gaan.12 Het zou de laatste 

keer zijn dat zij in deze samenstelling bijeen was geweest. De geplande avondzitting van de Eerste 

Kamer vond niet meer plaats. Ockerse en vijf andere leden werden in hun huizen gearresteerd.13 

Eerder die dag had de Bataafse generaal Herman Daendels zich toegang verschaft tot de 

ambtswoning van de drie bewindsleden die het in het Uitvoerend Bewind voor het zeggen hadden. 

Vreede, Fijnje en Van Langen zaten er met Charles Delacroix aan het middagmaal. Alleen Van 

Langen was in hechtenis genomen, nadat Vreede en Fijnje hun aftreden hadden ingeluid met een 

ontsnapping door het raam.14 

Het initatief tot de coup van 12 juni was afkomstig uit de directe omgeving van het 

revolutionaire bewind. Jacob Spoors en Alexander Gogel, die door het Intermediair Uitvoerend 

Bewind waren aangesteld als Agenten voor Marine en Financiën, hadden reeds in april het Franse 

Directoire gealarmeerd over de misstanden rondom de totstandkoming van de Staatsregeling. Toen 

dit geen zichtbaar effect had gesorteerd, hadden zij zich na 4 mei gewend tot Daendels en diens 

Franse collega generaal Joubert.15 Dezen waren het met de agenten eens dat de zuiveringen van de 

grondvergaderingen en de vorming van het huidige Vertegenwoordigend Lichaam moesten worden 

teruggedraaid, waarna verkiezingen voor een geheel nieuw Vertegenwoordigend Lichaam zouden 

moeten plaatsvinden. Dit kon echter alleen wanneer de Franse gezant, nota bene de belangrijkste 

instigator van het decreet van 4 mei, op zijn positie zou terugkomen. Delacroix moest een 

mogelijkheid worden aangereikt om dit zonder gezichtsverlies te kunnen doen. Hij zou de schuld 

moeten afschuiven op zijn gehate secretaris Ducange, die de gezant zou hebben misleid door hem 

op de mouw te spelden dat het besluit van 4 mei in overeenstemming was met de Staatsregeling. 

Daendels werd uitverkoren om hiertoe een opening te bieden.16 

                                                 
12 Naast Bosch en Visser behoorden ook Ploos van Amstel en Theodorus van Leeuwen tot de gearresteerden: 
Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 45 (zitting 12 juni 1798) 356; Ter Kuile ed., Pieter Toens, 153-54. 
13 Behalve Ockerse werden ook Van Rosevelt Cateau, Vonk, Rant, Van der Hoeven en De Bère gearresteerd: 
[Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XL, 25. 
14 Pijman, Bijdragen, 68-69. Fijnje zou later alsnog worden gearresteerd: Van der Aa, Geschiedenis VI, 486.  
15  Intermediair Uitvoerend Bewind, Memorie aan de Eerste Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam. Houdende 
hunne verantwoording van het door hun verrigten op en na den 12 juny 1798 met een schets van het geen verder dient te 
worden verrigt (Den Haag 1798; Knuttel 22998) 50. 
16 Ibidem, 51-52. 
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Dit gebeurde op 16 mei, tijdens een diner bij Delacroix. Terwijl de Franse gezant zich beklaagde 

over het weekblad De politieke blixem, dat na de staatsgreep van 22 januari een kritische houding had 

aangenomen ten aanzien van het revolutionaire bewind, haalde Daendels triomfantelijk het eerste 

nummer tevoorschijn van De constitutioneele vlieg. 17  Uit dit nieuwe politiek tijdschrift van de 

bevriende schrijver Jan Hespe begon de generaal een artikel voor te lezen waarin de spot werd 

gedreven met Delacroix en vooral met Ducange. De lauwe reactie van de gezant stemde hem 

blijkbaar niet tevreden, want Daendels veranderde nu van strategie en viel onverwachts uit tegen de 

eveneens aanwezige Ducange. Hij beschuldigde de secretaris ervan de oorzaak te zijn van de 

heersende onvrede bij het Bataafse volk. Ducange zou zijn invloed hebben aangewend voor de 

totstandbrenging van het besluit van 4 mei, dat volgens Daendels ‘alles’ had ‘bedorven’. Delacroix 

bracht hier naar waarheid tegen in dat hij het zelf was geweest die op dit besluit had aangedrongen, 

waarna Daendels, die het plan de Franse gezant tot inkeer te brengen zag mislukken, zijn 

zelfbeheersing geheel verloor. Hij bleef erbij dat de gezant en het Bataafse volk beide waren 

bedrogen door Ducange en kwalificeerde de volkvertegenwoordigers die het besluit van 4 mei 

hadden genomen als ‘zestig schurken’. Voor het Uitvoerend Bewind zei de generaal niets dan 

verachting te hebben.18 

Via Ducange stelde de zwaar beledigde gezant het Uitvoerend Bewind op de hoogte van het 

gebeurde. Het bewind trachtte de kwestie in der minne te schikken, maar Daendels weigerde zijn 

woorden terug te nemen en zorgde er daarentegen juist voor dat het incident brede bekendheid 

kreeg.19 Toen vervolgens bleek dat de Bataafse generaal het land onaangekondigd had verlaten met 

een vrijgeleide van Joubert, liet het bewind op 18 mei een publicatie uitgaan waarin het stelde dat 

Daendels zijn straf niet zou ontlopen.20 Vier dagen later kondigde het bovendien aan maatregelen te 

zullen nemen tegen kritische bladen als De politieke blixem, De revolutionaire vraagal of de zwaager van 

den politiken bliksem en De constitutioneele vlieg, wanneer deze de drukpers bleven misbruiken.21 

                                                 
17 [Jan Hespe ed.], De constitutioneele vlieg, nr. 1 (1798) 3-8. Zie ook Van Sas, ‘Caesar, Brutus, Cincinnatus’, 325. 
18  De Gou ed., Staatsregeling, II, verklaring afgelegd door Ducange, 17 mei 1798, 461-62; Colenbrander ed., 
Gedenkstukken, II, brief Champigny-Aubin aan Talleyrand, 17 mei 1798, 225-27; [Loosjes], Vaderlandsche historie […] 
Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche historie XV, 3-6. 
19 Pijman, Bijdragen, 60. Het incident kreeg aandacht in onder meer De constitutioneele vlieg (nr. 3, 21-24 en nr. 4, 
25-27) en in een ander nieuw politiek tijdschrift van de eveneens met Daendels bevriende Gerrit Paape: De 
revolutionaire vraagal of de zwaager van den politiken bliksem, nr. 3 (1798) 17-23. Zie over dit tijdschrift: Altena, Gerrit 
Paape, 628-44; idem, ‘Op de tulband “een aapenkop”? De revolutionaire vraagal (1798) van Gerrit Paape en een 
kleine geschiedenis van vraag- en antwoordweekbladen’, in: Van Wissing ed., Stookschriften, 285-305. Overigens 
publiceerde ook Ducange zijn versie van het incident: De Gou ed., Staatsregeling, II, brief Ducange aan Vreede, 
bijlage, 463. 
20 Uitvoerend Bewind, Proclamatie wegens het spoedig en zonder verlof vertrekken van den lt. generaal Daendels, buiten de 
republiek (Den Haag 1798); Pijman, Bijdragen, 59-65. 
21 Uitvoerend Bewind, Proclamatie betreffende het misbruik van de vrijheid der drukpersse (Den Haag 1798) 3-4. Vanaf 5 
juni legde het Uitvoerend Bewind zich er in een reeks besluiten op toe ‘het recht des Bataafschen Volks’ tegen 
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De generaal bevond zich intussen in Parijs. Op 11 mei had daar een nieuwe omwenteling 

plaatsgevonden, ditmaal van gematigde krachten. Hierdoor was er binnen het Directoire een 

meerderheid ontstaan van leden die weinig op hadden met het Republikeinse Bataafse bewind, 

terwijl de directeurs die de Republikeinen het meest hadden gesteund, Barras en La Révellière-

Lépeaux, niet bereid waren hun nek voor hen uit te steken.22 

Het Directoire intensiveerde zijn sinds enige tijd onderhouden schaduwcorrespondentie met 

Louis Champigny-Aubin, de eerste secretaris van de Franse ambassade in Den Haag, die verbolgen 

was over de vertrouwensrelatie tussen Delacroix en Ducange en zich zeer kritisch uitliet over zowel 

de gezant als diens persoonlijke secretaris.23 Tot dan toe had het Directoire door middel van deze 

correspondentie en via de klachten van de agenten en andere Bataven kennis genomen van de 

onvrede die er in de Bataafse Republiek heerste over de na 22 januari gezette stappen, maar had het 

zich beperkt tot het doorsturen van die klachten naar Delacroix. In zijn nieuwe samenstelling liet 

het Directoire deze passiviteit al snel varen. Op 20 mei ontving de gezant opdracht te breken met 

Ducange. Tien dagen later kreeg Delacroix het bericht dat hij zelf zou worden gerappelleerd, maar 

dat hij op zijn post moest blijven tot zijn vervanger was gearriveerd.24 

De veranderde verhoudingen waren ook Talleyrand niet ontgaan. De minister van Buitenlandse 

Zaken was niet vergeten dat hij in augustus 1797 een brief had ontvangen van de twaalf leden van 

de Nationale Vergadering die op dat moment de campagne tegen het Ontwerp van Constitutie 

leidden. In deze brief hadden de Twaalf Apostelen Talleyrand de les gelezen over de inhoud van een 

uitgelekte brief van de minister aan zijn toenmalige gezant Noël, waarin hij deze had aangemoedigd 

iedere gelegenheid aan te grijpen om te benadrukken hoe sterk het Directoire eraan hechtte dat het 

Ontwerp werd aangenomen.25 De Apostelen hadden Talleyrand op hoge toon te verstaan gegeven 

dat hij hiermee een ernstige inbreuk had gemaakt op de Bataafse onafhankelijkheid.26 De minister 

was woedend over deze brutale terechtwijzing, maar werd door het Directoire met klem verboden 

persoonlijk te reageren.27 Enige maanden later moest hij zelfs lijdzaam toezien hoe de nieuwe gezant 

                                                                                                                                                         
onder meer De revolutionaire vraagal of de zwaager van den politiken bliksem en De politicque donder ‘op de rigoureuste 
wyze te doen maintineeren’. Het schreef hiervoor de Agent voor Justitie aan. Zie Intermediair Uitvoerend Bewind, 
Memorie, bijlagen 34a-34c, 215-18. 
22 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, lxxxix. Zie hierover verder Meynier, Les coups d’état, deel II, Le vingt-deux 
floréal an VI (11 mai 1798) et le trente prairal an VII (18 juin 1799) (Parijs 1928). 
23 Ibidem, lxxvii-lxxviii. 
24  Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Directoire aan Delacroix, 20 mei 1798, 229-30; De Gou ed., 
Staatsregeling, II, brief Talleyrand aan Delacroix, 30 mei 1798, 466-67. 
25 De brief was openbaar gemaakt door Noël, die ten onrechte in de overtuiging verkeerde dat hij hiermee voldeed 
aan de wens van de minister: De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Talleyrand aan Noël, 30 augustus 1797, 522.  
26 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Talleyrand aan Noël, 2 augustus 1797, 502-3; De Gou ed., Staatsregeling, I, 
brief Vreede e.a. aan Talleyrand, 18 augustus 1797, 510-13.  
27 De Gou ed., Staatsregeling, I, brief Talleyrand aan het Directoire, 29 augustus 1797, 516-22, aldaar 520-21; 
Talleyrand aan Noël, 30 augustus, 522. 
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Delacroix, die handelde op last van leden van het Directoire, met dezelfde Republikeinen een 

staatsgreep tot stand bracht. 

Naar later ook de Bataven duidelijk zou worden, had Talleyrand nooit gereageerd toen Delacroix 

de minister reeds in maart op de hoogte had gesteld van zijn voornemen de Constituerende 

Vergadering om te vormen tot een Vertegenwoordigend Lichaam.28 Delacroix had dit opgevat als 

een zwijgende toestemming en had vervolgens keer op keer herhaald dat het besluit tot aanblijven 

van de leden van de Constituerende Vergadering de uitdrukkelijke wens was van de Franse 

regering.29 Nu het Republikeinse bewind onder vuur lag voor precies dit besluit en de hekken 

binnen het Directoire verhangen waren, legde Talleyrand zijn oor maar al te graag te luisteren bij 

Herman Daendels.30 In een rapport aan het Directoire nam hij de aanbevelingen van de generaal 

grotendeels over. Hij wees op het grote ongenoegen dat het decreet van 4 mei in de Bataafse 

Republiek teweeg had gebracht en suggereerde dat het decreet moest worden teruggedraaid, waarna 

geheel nieuwe verkiezingen moesten worden gehouden.31 

Het Directoire deed Daendels geen concrete toezeggingen, maar liet de generaal wel weten dat 

hij gerust naar de Bataafse Republiek kon terugkeren, waar Joubert garant zou staan voor zijn 

veiligheid.32 Bij zijn terugkeer in Den Haag, op 10 juni, was de generaal zelfverzekerder dan ooit. 

Het Uitvoerend Bewind had twee schildwachten voor zijn woning laten plaatsen, maar had het niet 

aangedurfd verdere stappen te ondernemen tegen de populaire generaal, wiens verschijning met 

enthousiasme was begroet door de in Den Haag aanwezige militairen.33 Op de avond van 11 juni 

was Daendels te gast bij een ter ere van hem en Joubert gehouden feestmaal met zo’n 160 

genodigden. Ook Spoors en Gogel vertoonden zich bij dit souper, net als de Agent voor Oorlog 

Gerrit Pijman, de Franse legatiesecretaris Champigny-Aubin en veel oud-leden van de beide 

Nationale Vergaderingen.34 

De bewindsleden Vreede, Fijnje en Van Langen reageerden door nog dezelfde nacht een groot 

algemeen comité bijeen te roepen, met leden van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Er werd 

gesproken over de vervanging van Joubert door een minder eigengereide opperbevelhebber en over 

de mogelijkheid gewapende vrijcorpsen naar Den Haag te sommeren om het Vertegenwoordigend 

                                                 
28 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, bijlage 18 (kopie van een brief van 8 maart 
1798) 423; Intermediair Uitvoerend Bewind, Memorie, 24-25; Blauw, ‘Mémoire’, 647. 
29 De Gou ed., Staatsregeling, II, Delacroix aan Talleyrand, 16 juni 1798, 474-75. 
30 I. Mendels, Herman Willem Daendels, vóór zijne benoeming tot gouverneur-generaal van Oost-Indië (1762-1807) (Den 
Haag 1890) 170. 
31 Ibidem, bijlage XIX, Rapport Talleyrand aan het Directoire, 44-47. 
32 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, lxxxi. 
33 Mendels, Herman Willem Daendels, 179. 
34  Dassevael, ‘Gebeurtenissen’, 682-83; Pijman, Bijdragen, 66; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief 
Champigny-Aubin aan Talleyrand, 12 juni 1798, 235-37. 
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Lichaam te beschermen tegen de troepen van Daendels, maar vooralsnog werd niets besloten, 

behalve dat direct een koerier naar Parijs werd gestuurd om daar de positie van het Directoire te 

vernemen.35 

De volgende dag kreeg Stefan van Langen al vroeg bezoek van kolonel Gelderman, die het bevel 

voerde over de lijfwacht van het Vertegenwoordigend Lichaam. Gelderman smeekte de drie 

belangrijkste leden van het Uitvoerend Bewind ontslag te nemen, omdat hun veiligheid anders niet 

langer kon worden gegarandeerd. Van Langen antwoordde dat hij was aangesteld door het 

Vertegenwoordigend Lichaam, en dat hij zou aanblijven zolang de volksvertegenwoordiging dit 

wilde. 36  Vervolgens ging hij met Vreede en Fijnje in vergadering. Zij hadden de Agent voor 

Inwendige Politie opdracht gegeven rapport uit te brengen over het souper van de vorige avond, 

maar La Pierre gaf niet thuis. Via diens tweede man Quint Ondaatje ontvingen de bewindsleden 

alsnog de gewenste details. 37  Zij gaven hierop opdracht J.E. van Kretschmar en de oud-

parlementariër Pompe van Meerdervoort, twee van de organisatoren van het souper, in hun huizen 

te laten arresteren, en verwittigden hiervan het Vertegenwoordigend Lichaam.38 

Het Uitvoerend Bewind nam die ochtend ook kennis van de inhoud van een rekest dat tijdens 

het souper ter tekening was voorgelegd. De opstellers eisten hierin het terugdraaien van de 

willekeurige zuiveringen van de grondvergaderingen en van het besluit van 17 maart betreffende het 

aanblijven van het Uitvoerend Bewind, maar bovenal van het decreet waarmee de Constituerende 

Vergadering zich op 4 mei had omgevormd tot Vertegenwoordigend Lichaam. De opstellers wilden 

dit gedrukte rekest de komende dagen overal ter tekening voorleggen om het diezelfde week nog bij 

het Vertegenwoordigend Lichaam in te dienen. 39 

Vooral Van Langen en Fijnje toonden zich woedend over de voorgenomen indiening. Zij 

beklemtoonden dat op 4 mei een volkomen constitutioneel besluit was genomen en dat het met het 

terugdraaien van dit besluit ‘wederom geheel en voor altijd gedaan ware’ met de met zoveel moeite 

verkregen ‘vrijheid en […] triumph der patriotten’. Van Langen voegde hier nog aan toe dat ook 

Frankrijk in 1795 een dergelijke stap had gezet en dat de Franse bondgenoot deze stap daarom 

nooit zou afkeuren; ook stelde hij dat er in de Bataafse Republiek helaas zo weinig ‘echte patriotten 

en ware Republikeinen’ waren, dat het volksverraad zou zijn geweest om de mannen die nu het 

Vertegenwoordigend Lichaam uitmaakten geheel te doen vervangen via de weg van nieuwe 
                                                 
35 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Champigny-Aubin aan Talleyrand, 12 juni 1798, 236. 
36 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 618; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Champigny-Aubin aan Talleyrand, 
12 juni 1798, 237. 
37 Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 618. 
38 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Delacroix aan Talleyrand, 12 juni 1798 (nr. 197) 239. Pompe van 
Meerdervoort en Van Kretschmar hadden zich samen met J.J. van Mansveld en Elias Canneman verenigd tot een 
comité van ‘vrienden van de constitutie’: Mendels, Herman Willem Daendels, 179. 
39 Strick van Linschoten, ‘Memorie’, 702-5. Strick was persoonlijk bij deze vergadering aanwezig. 
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verkiezingen, waarbij ‘de invloed der aristocratische en Oranje-intrigues en kuiperijen’ zich 

ongetwijfeld hadden doen gelden.40 

Johan Fokker was een veelzijdig wetenschapper en een verdienstelijk bedenker van 

grondwetsontwerpen, maar als staatsman ontbrak het hem geheel aan het benodigde gezag – de 

Amerikaanse gezant Murray omschreef hem veelzeggend als ‘one of the most diminutive little 

fellows I ever saw’.41 Als lid van het Uitvoerend Bewind had Fokker net als zijn collega Berend 

Wildrik nooit een rol van veel betekenis gespeeld;42 de twee hadden zelfs nooit hun intrek genomen 

in de ambtswoning waar de overige drie bewindsleden huisden.43 Toen Fokker later die ochtend in 

het Logement van Amsterdam arriveerde, voelde hij zich, als tijdelijke bekleder van het roulerende 

voorzitterschap van het bewind, ditmaal echter verplicht zijn stem te laten horen. 

Eerder die ochtend hadden getrouwen van Daendels op hem en Wildrik ingepraat en hen 

aangespoord hun ontslag te nemen. Zo ver had Fokker aanvankelijk niet willen gaan, maar na te 

hebben kennisgenomen van het conceptrekest toonde hij zich dusdanig aangedaan over het 

‘misnoegen onder de natie’ dat hij voorstelde het decreet van 4 mei toch nog ter goedkeuring aan 

het Bataafse volk voor te leggen, een voorstel waarmee Wildrik zich verenigde. Ook trachtte Fokker 

nu alsnog zijn positie ter beschikking te stellen.44 Na een hartstochtelijk pleidooi van Fijnje liet 

Fokker zich overhalen aan te blijven. Zijn voorstel werd aangehouden tot na de die avond geplande 

maaltijd met de demissionaire Franse gezant. Vreede en Fijnje vertrokken hierop om Van Rosevelt 

Cateau en Visser, de voorzitters van de Eerste respectievelijk de Tweede Kamer, de stand van zaken 

mede te delen. Dezen zegden toe ‘als mannen van eer’ op hun posten te blijven en de lijfwacht in de 

wapenen te laten komen om het Vertegenwoordigend Lichaam te verdedigen.45 

Toen zij waren teruggekeerd kreeg het Uitvoerend Bewind bezoek van de Franse generaal 

Joubert, die de bewindsleden verzekerde dat hij niet zou toestaan dat de rust zou worden verstoord 

en dat hij niets zou ondernemen wat in strijd was met de wens van het Franse Directoire.46 Fijnje 

begaf zich nu opnieuw naar de Eerste Kamer om deze van dit goede nieuws op de hoogte te 

stellen.47 Deze Kamer was sinds de late ochtend in een algemeen comité bijeen. Zij had in een 

                                                 
40 Strick van Linschoten, ‘Memorie’, 703-4. 
41 Murray, Diary, 307. 
42 Zie bijvoorbeeld Blauw, ‘Memorie’, 628. 
43 Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Delacroix aan Talleyrand, 12 juni 1798 (nr. 195) 237-38; Van Langen, 
‘Gedenkschrift’, 603. 
44 Zie hierover de brief die Fokker op 12 juni stuurde aan het Vertegenwoordigd Lichaam: Jaarboeken Bataafsche 
Republiek XIII, 65-66. 
45 Strick van Linschoten, ‘Memorie’, 704-6; Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, 706n. 
46 Eerder die morgen had Joubert hetzelfde reeds schriftelijk verklaard. Zie Van Langen, ‘Gedenkschrift’, 618-19; 
Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, brief Delacroix aan Talleyrand, 12 juni 1798 (nr. 195) 237-38; Mendels, 
Herman Willem Daendels, 182. 
47 Strick van Linschoten, ‘Memorie’, 707. 
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onverwijld besluit gedecreteerd dat er bij het Franse Directoire op moest worden aangedrongen dat 

Joubert werd vervangen, een besluit dat kort erna door de Tweede Kamer was bekrachtigd. Tijdens 

de rumoerige vergadering van de Eerste Kamer hadden enkele parlementsleden geroepen dat de 

gearresteerde Pompe van Meerdervoort en Van Kretschmar het verdienden zonder proces op het 

Binnenhof te worden geguillotineerd.48  

Het is onwaarschijnlijk dat dergelijke spierballentaal in de Kamer brede weerklank vond, laat 

staan dat door de Kamer een besluit van die orde is genomen. Het gerucht van een op handen 

zijnde terechtstelling verspreidde zich echter snel over het Binnenhof, en gaf rond drie uur ’s 

middags aanleiding tot een buitengewone vergadering in de ambtswoning van Spoors. Aanwezig 

waren behalve Daendels, Gogel en Pijman ook Tadema en La Pierre, de agenten voor Justitie en 

Inwendige Politie.49 Tijdens deze vergadering werd besloten het oorspronkelijke plan om bij het 

Vertegenwoordigend Lichaam een rekest in te dienen te verlaten en nog diezelfde dag een coup te 

laten plaatsvinden.50 Daendels zou zo spoedig mogelijk het bevel van het Haags garnizoen op zich 

nemen; de lijfwacht van het Vertegenwoordigend Lichaam kreeg bevel het Binnenhof te verlaten, 

waarna Vreede, Fijnje en Van Langen en een aantal leden van het Vertegenwoordigend Lichaam 

zouden worden gearresteerd. Voor Fokker en Wildrik kon worden volstaan met huisarrest; nadat 

duidelijk was geworden welke rol zij in de voorgaande dagen hadden gespeeld, zouden zij nog 

diezelfde avond worden vrijgelaten.51 Met de overige vier afvallige agenten nam Spoors het op zich 

een proclamatie op te stellen. Nadat het Uitvoerend Bewind en het Vertegenwoordigend Lichaam 

waren ontbonden, constitueerde dit vijftal zich tot het nieuwe Intermediair Uitvoerend Bewind.52  

In de die avond uitgevaardigde proclamatie maakten de leden van het nieuwe Bewind duidelijk 

dat ze behoorden tot de burgers die de noodzaak van de staatsgreep van 22 januari hadden 

onderschreven, en dat zij de plegers van die coup aanvankelijk hun volledige vertrouwen hadden 

geschonken. Zij hadden dit vertrouwen echter op schandelijke wijze beschaamd zien worden. Hun 

maskers afleggende hadden de Republikeinen bewezen dat het hen uitsluitend ging om de macht, 

en niet om de beginselen die zij eerder zo vurig hadden gepredikt. Het Republikeinse bewind was 

                                                 
48 Dassevael, ‘Gebeurtenissen’, 683; J. Fronhoff, ‘Verklaring gegeeven wegens het gebeurde in de vergadering, den 
12 juny 1798’, in: Intermediair Uitvoerend Bewind, Memorie, bijlage 36a, 221. 
49 De overige twee agenten waren op dat moment niet langer in beeld. De Agent voor Buitenlandse Betrekkingen 
Willem Buys was door het Uitvoerend Bewind als gezant naar Parijs gestuurd, terwijl de Agent voor Nationale 
Opvoeding Theodorus van Kooten, die in zijn functie niet erg op zijn plaats bleek, zich afzijdig hield nadat hij 
enige dagen voor de staatsgreep van het Uitvoerend Bewind te horen had gekregen dat hij zou worden vervangen. 
Zie Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, verklaring van Buys aan het Intermediair Uitvoerend Bewind, 26 juli 
1798, 685-96, aldaar 689-90; Vles, Alexander Gogel, 96. 
50 Intermediair Uitvoerend Bewind, Memorie, 53-54; [Loosjes], Vaderlandsche historie […] Ten vervolge van Wagenaars 
Vaderlandsche historie XL, 21; Mendels, Herman Willem Daendels, 184. 
51 Zillesen, Geschiedenis VI, 245-46. 
52 Pijman, Bijdragen, 69; Mendels, Herman Willem Daendels, 184. 
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met andere woorden geen haar beter gebleken dan alle andere facties die in de afgelopen twee 

eeuwen het pluche hadden bekleed. De voormalige agenten hadden daarom geen andere keuze 

gehad dan deze ‘dwingelanden’ hun gezag te ontnemen. Zij waren vastbesloten op een zodanige 

manier te handelen dat hen later niet dezelfde verwijten konden worden gemaakt.53 

De volgende avond werden de deuren van het Nationaal Hotel opnieuw geopend voor het 

publiek. Namens het Intermediair Uitvoerend Bewind kondigde Spoors in een korte verklaring aan 

dat zo spoedig mogelijk verkiezingen zouden worden uitgeschreven voor een geheel nieuw 

Vertegenwoordigend Lichaam. Tot deze wetgevende vergadering kon aantreden, had het bewind het 

nodig gevonden te voorzien in een provisionele wetgevende macht. Van de ruim veertig burgers die 

zij hiertoe hadden opgeroepen, hadden er twintig tijdig hun weg naar de vergaderzaal weten te 

vinden. Na door Spoors te zijn uitgeroepen tot Intermediaire Wetgevende Vergadering van de 

Bataafse Republiek, hielden zij een korte zitting.54 

Met een lange, sterk retorische Memorie zouden de leden van het Intermediair Uitvoerend 

Bewind na het aantreden van het constitutionele Vertegenwoordigend Lichaam verantwoording 

afleggen over de coup waartoe zij samen met Daendels hadden besloten. 55 Zij stonden in deze 

Memorie stil bij de maatregelen tegen de briefschrijvers, bij de zuiveringen van de 

grondvergaderingen en bij het aanblijven van het vorige Uitvoerend Bewind, dat ze bovendien 

beschuldigden van wanbeleid en ambtsmisbruik. Zij stelden evenwel pas tot rigoureuze stappen te 

hebben besloten na het decreet van 4 mei, dat daarmee een sleutelrol vervulde in hun 

rechtvaardiging van de coup.56 

Iedere volksvertegenwoordiger die wederrechtelijk zijn post bleef bekleden terwijl zijn last was 

opgehouden, was volgens de bewindsleden een ‘onderdrukker’ en een ‘geweldenaar’; iedere burger 

had het recht tegen hem op te staan.57 De overgang van de Constituerende Vergadering in een 

Vertegenwoordigend Lichaam, zo beweerden zij, was evident strijdig geweest met de vlak daarvoor 

aangenomen grondwet. De Constituerende Vergadering was slechts aangesteld om deze grondwet te 

ontwerpen; zij was niet wettig verkozen volgens de vereisten van de Staatsregeling. De bewindsleden 

beriepen zich op een passage die was ingevoegd na artikel 10 van het aan de grondwetstekst 

toegevoegde reglement voor de vervulling van vacante plaatsen in het Vertegenwoordigend Lichaam; de 

                                                 
53 J. Spoors e.a., Proclamatie betreffende de vernietiging van het inconstitutioneel Uitvoerend Bewind en Wetgevend Lichaam 
der Bataafse Republiek (Den Haag 1798). 
54 Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 46 (zitting 12 juni 1798) 357-59. 
55 Dagverhaal, tweede reeks, II, nr. 86 (zitting 1 augustus 1798) 14; Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 603. 
56 Intermediair Uitvoerend Bewind, Memorie, 51. 
57 Ibidem, 7-8. 
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in de voorgaande artikelen uiteengezette gebruikelijke procedure, stelde deze passage, zou ‘voor de 

eerste maal’ geschieden door de Constituerende Vergadering.58 

Het beroep op de ongrondwettelijkheid van het decreet van 4 mei was geen sterk argument. 

Zoals Bosch in het op 4 mei voorgelezen rapport al had betoogd en zoals verschillende 

Republikeinen later ook zouden blijven herhalen, kon de Staatsregeling zo worden geïnterpreteerd 

dat de reguliere procedure slechts gold voor het derde deel van het Vertegenwoordigd Lichaam dat 

jaarlijks moest worden vervangen. Over het invullen van de overige vacatures was in de grondwet 

niets expliciet bepaald, en het aanblijven van de Constituerende Vergadering was daarom strikt 

genomen niet onconstitutioneel. 59  De leden van het Intermediair Uitvoerend Bewind 

presenteerden de vermeende ongrondwettelijkheid desondanks als het centrale argument in hun 

rechtvaardiging, maar voegden hieraan de zware beschuldiging toe dat de leden van de 

Constituerende Vergadering door ‘zugt tot zelf-behoud en zelf-verheffing’ gedreven werden, ‘en 

daarop alléén schjnen bedagt geweest te zijn’, wat hen ten enenmale ongeschikt maakte om het 

bestuur van de natie nog langer te bekleden.60 Waar het de coupplegers van 12 juni werkelijk om 

ging was veeleer dat de Republikeinen zich er door de Franse gezant Delacroix toe hadden laten 

bewegen de na 22 januari ontstane partijregering te laten voortduren in het nieuwe, op 1 mei 

aangebroken constitutionele tijdvak.  

In zijn Memorie veroordeelde het Intermediair Uitvoerend Bewind het partijdige klimaat dat de 

Bataafse gemeenschap al snel na de omwenteling van januari 1795 had gespleten. De bewindsleden 

verklaarden dat ‘de vermindering en vernietiging der partijschap, en de verëeniging van alle 

welmeenende ingezetenen van welke eene denkwijze ook’ aan de basis had gelegen van alles zij na 

12 juni hadden ondernomen.61 

Alle retoriek waarmee de Memorie doorspekt was ten spijt, was dit laatste geen loze claim. In de 

geschiedschrijving is de staatsgreep van 12 juni wel uitgelegd als een machtsgreep van de 

Moderaten.62 Deze interpretatie duidt op een fundamenteel onbegrip van de politieke situatie, dat 

zijn oorsprong vindt in de eerder ter sprake gekomen misvatting dat de Moderaten zich na 1795 

ophielden op het midden van het Bataafse politieke spectrum. In werkelijkheid bezetten de 

Republikeinse respectievelijk de Moderate partij op dit spectrum de flanken; op het midden 

                                                 
58 Ibidem, 21; ‘Staatsregeling’, 136. 
59 Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 620; Vreede, Verandwoording, 43-46; ‘Réflexions’, 491-94. 
60 Intermediair Uitvoerend Bewind, Memorie, 27. 
61 Ibidem, 56-58. 
62 De Wit, Strijd, 73; Kossmann, Lage Landen, I, 86; De Gou ed., Staatsregeling van 1801; Rosendaal, Nederlandse 
Revolutie, 111; Rosendaal ed., Staatsregeling, 25. 
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bevonden zich die Bataven die principieel weigerden zich als partij te organiseren.63 De plegers van 

de coup van 12 juni namen dit onafhankelijkheidsbeginsel nu tot uitgangspunt van hun 

interimbestuur. ‘Onze politique is geheel nieuw’, schreef Jacob Spoors op 26 juni aan Wiselius. ‘Zij 

is geene andere dan stipt eerlijk te zijn, […] de constitutie in werking te brengen en te 

nationaliseeren, om daardoor eens voor al den bodem aan alle factiën in te slaan, van welken kant 

ook ontstaan.’64 In vrijwel identieke bewoordingen verklaarde Alexander Gogel drie dagen later aan 

de Franse zaakgelastigde Champigny-Aubin dat het Intermediair Uitvoerend Bewind de intentie 

had alle revolutionaire schokken te beëindigen en alle facties te vernietigen door alle burgers te 

verenigen rond de constitutie.65 

De bewindsleden ad interim achtten het verstandig op de lokale en gewestelijke overheidsniveaus 

zo min mogelijk personele wijzigingen door te voeren, zodat zij niet zoals hun voorgangers het 

verwijt konden krijgen hun eigen pionnen naar voren te schuiven. Dit betekende dat de meeste 

onder het Republikeinse bewind aangestelde ambtenaren en bestuurders hun ambten bleven 

bekleden.66 Slechts in enkele gevallen, zoals dat van het Intermediair Administratief Bestuur van 

Holland, werden al te zelotisch geachte Republikeinen vervangen.67 De bewindsleden zouden voorts 

de grondvergaderingen weer openstellen voor alle stemgerechtigde burgers die bereid waren de door 

de Staatsregeling voorgeschreven verklaring af te leggen.68 

De door de bewindsleden gevaren koers manifesteerde zich het duidelijkst in de samenstelling 

van het Intermediair Wetgevend Lichaam dat zij aanzochten om tijdelijk de wetgevende macht op 

zich te nemen. Dit Wetgevend Lichaam moest, zo stelde Spoors voorafgaande aan de eerste zitting 

van 13 juni, bestaan uit ‘eerlijke, kundige, onbesprokene en beproefde mannen, die zich in de 

onderscheidene factien, welke van tijd tot tijd deze gewesten beroerden, niet onderscheiden’. 69 

Inderdaad had geen enkele uitgesproken partijtijger een uitnodiging ontvangen. Van de 44 leden 

van het Intermediair Wetgevend Lichaam had de kleinst mogelijke meerderheid eerder ervaring 

opgedaan in een of meer nationale wetgevende vergaderingen. Onder deze 23 leden bevond zich 

geen enkele Moderaat. Wel was er een vijftal leden dat zich, net als overigens de bewindsleden zelf, 

                                                 
63  Het zal duidelijk zijn dat op dit spectrum de van de politiek uitgesloten orangisten in het geheel niet 
voorkwamen. 
64 Colenbrander ed., Gedenkstukken, III, 442n. 
65 Schama, Patriots and liberators, 683n. 
66 Intermediair Uitvoerend Bewind, Publicatie tot het doen supercedeeren der remotien van ambtenaaren, enz. (Den Haag 
1798). 
67 Intermediair Uitvoerend Bewind, Publicatie betreffende de demissie van eenige leden van het Administratief Bestuur van 
het voormalig gewest Holland, en de aanstelling van anderen in hetzelve (Den Haag 1798); Intermediair Uitvoerend 
Bewind, Memorie, 58-59; Appelius, Staatsomwenteling, 118-119. 
68 Intermediair Uitvoerend Bewind, Publicatie wegens de herstelling in het stemregt van […] burgers, welke daar van zyn 
uitgeslooten geworden, niet tegenstaande zy de […] vereischtens bezitten (Den Haag 1798). 
69 Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 46 (zitting 12 juni 1798) 357. 
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eerder aan de Republikeinse partij had gecommitteerd. Henri Rabinel was van hen de enige die 

vermoedelijk al ten tijde van de eerste Nationale Vergadering had behoord tot de bezoekers van de 

Republikeinse sociëteit, waar hij overigens nooit een rol van betekenis had gespeeld. Johan 

Aufmorth en Jan Hendrik Meyer hadden in de tweede Nationale Vergadering het manifest Aan de 

Bataafsche natie en de Points constitutionnels convenus ondertekend. Als leden van de Constituerende 

Vergadering hadden zij zich echter onderscheiden door een verzoenende opstelling in het cruciale 

debat over de briefschrijvers. 

Berend Wildrik en Johan Fokker hadden na hun lidmaatschap van de tweede Nationale 

Vergadering deel uitgemaakt van het nu afgezette Uitvoerend Bewind, maar zij hadden zich daar op 

het juiste moment van afgekeerd. De achttien overigen hadden gedurende hun eerdere termijnen 

steeds hun onafhankelijkheid bewaard. Sommigen onder hen, onder wie Pieter van de Kasteele, 

Gerard Visscher en de onder het vorige bewind gearresteerde Abraham Pompe van Meerdervoort, 

hadden behoord tot de leden die na 22 januari geweigerd hadden deel uit te maken van het 

parlement. Anderen, zoals Petrus Guljé, Johan van Leeuwen en Hendrik Costerus, hadden door 

zitting te nemen in de Constituerende Vergadering wel ingestemd met de eerste staatsgreep. 

Dat in het Intermediair Wetgevend Lichaam geen Moderaten zitting hadden, had er alles mee te 

maken dat was gezocht naar interimleden die bereid waren de unitarische Staatsregeling voor de volle 

honderd procent te steunen, terwijl de unitarissen binnen de Moderate partij nu eenmaal een 

kleine minderheid hadden vertegenwoordigd. Feit was wel dat eenheidsgezinde Moderaten niet 

langer principieel uit overheidsfuncties werden geweerd. Rutger Jan Schimmelpenninck, wiens 

kwaliteiten te groot werden geacht om hem definitief voor de publieke zaak verloren te laten zijn, 

werd ertoe verleid zijn Amsterdamse advocatenpraktijk te verruilen voor de sleutelpositie van 

buitengewoon gezant in Parijs.70 In zijn nieuwe functie sprak Schimmelpenninck al snel over ‘het 

getrouw in train brengen’ van de constitutie en het vernietigen van ‘alle partijschappen’.71 Als geen 

ander toonde hij zich op die manier bedreven in de nieuwe terminologie van de macht, die 

overigens wel wat weg had van de verzoeningsretoriek waarvan hij zich ook in de beginfase van de 

Nationale Vergadering al had bediend.72 

                                                 
70 Zie hierover Tydeman, Drie voorlezingen, 66-67; C.H.E. de Wit, Het ontstaan van het moderne Nederland, 1780-1848, 
en zijn geschiedschrijving (Oirsbeek 1978) 57 en bijlage b, 120-27; Van Sas, ‘Rutger Jan Schimmelpenninck’, 299-300. 
71 Colenbrander ed., Gedenkstukken, III, brief Schimmelpenninck aan Intermediair Uitvoerend Bewind, 19 juli 
1798, 448-50, aldaar 449. 
72 Zo stelde Schimmelpenninck tijdens de zitting van 21 juni 1796 (voordat hij zelf lid werd van de Moderate 
sociëteit): ‘Van het oogenblik af, waar op wij ter deezer plaatse bij een kwamen, om ’s lands belangen te behartigen, 
ben ik onwrikbaar in het denkbeeld geweest […] dat er niets rampzaliger […] gebeuren konde, dan wanneer in deeze 
vergadering zich twee parthijen vertoonden, wier politique inzichten dermaaten uit den anderen liepen, dat met 
den zegepraal van den eene, en neêrlaag van de anderen de goede zaak zoude moeten staan of vallen’: Dagverhaal II, 
nr. 102, 195. 



407 
 

Schimmelpennincks politieke geestverwant Jan Bernd Bicker schreef vanuit zijn Leewardense 

gevangenis eveneens over de noodzaak ‘alle parthijzucht’ af te leggen. Sinds de laatste politieke 

omwenteling onderging Bicker zijn lot met een opgewekt gemoed. Hij mocht dan misschien het 

slachtoffer van partijzucht zijn geworden, maar hij was er vast van overtuigd dat hij door de vijf 

maanden die hij in gevangenschap had doorgebracht de Bataafse Republiek een grotere dienst had 

bewezen dan in de vijfentwintig jaar dat hij zich sinds het begin van patriottentijd belangeloos voor 

zijn land had ingezet. De daden tegen hem begaan hadden geleid tot de ontmaskering van 

‘intriganten en fortuijnzoekers’, en hadden alle burgers die het goed met het vaderland meenden 

nader tot elkaar gebracht. Nu was het zaak dat zij allen in de grondvergaderingen opkwamen voor 

de verkiezing van een nieuw Vertegenwoordigend Lichaam, want alleen op een land waar 

‘deugdzaame en godvreesende menschen aan het bestuur zijn’ rustte de zegen van de 

‘Albestuurder’.73 

Zelfs wanneer het Intermediair Uitvoerend Bewind overtuigd was van Bickers goede 

bedoelingen, duurde het nog enige tijd voordat het hiervan blijk gaf.74 De 29 oud-parlementariërs 

die zoals Bicker al sinds de winter gevangen zaten, hadden aanvankelijk de hoop dat ze als gevolg 

van de nieuwe ommekeer van zaken in vrijheid gesteld zouden worden. Voorlopig moesten zij zich 

echter tevreden stellen met een versoepeling van het gevangenisregime.75 Om iedere schijn van 

partijdigheid te vermijden koos het interimbewind ervoor alle gedetineerden vast te houden tot na 

de verkiezing van het nieuwe Vertegenwoordigend Lichaam. 76  Op 9 juli, een dag voor de 

verkiezingen, decreteerde het Intermediair Wetgevend Lichaam op voorspraak van het Intermediair 

Uitvoerend Bewind dat het arrest van de oud-parlementariërs die al ruim vijf maanden vastzaten 

moest worden opgeheven, daar zij nog altijd niet in staat van beschuldiging waren gesteld.77 De 

bewindsleden gaven aan dit door henzelf geïnitieerde decreet grotendeels gehoor op 14 juli. 

Een uitzondering werd gemaakt voor Bicker en voor Hahn, Van Marle en Coert van Beyma, die 

voorlopig nog onder huisarrest werden gesteld. De keuze voor dit viertal had weinig te maken met 

een vermoeden dat van hen een reële dreiging uitging. Zij was uitsluitend bedoeld als een gebaar 

naar de Fransen, die absoluut niet gelukkig waren met het door het Intermediair Wetgevend 

Lichaam genomen decreet en hemel en aarde bewogen om dan toch ten minste een aantal oud-

parlementariërs vast te houden. De Franse gezant ad interim Champigny-Aubin, een Haagse 

nieuweling die de fase vóór 22 januari 1798 niet had meegemaakt, liet zich wijsmaken dat was 

                                                 
73 SAA, FA Bicker, inv. nr. 175, Bicker aan Van Lynden, 3 juli 1798. 
74 Vergelijk SAA, FA Bicker, inv. nr. 174, Spoors aan Bicker, 26 juni 1798. 
75 Vuyk, Jacob Kantelaar, 150-54. 
76 Mendels, Herman Willem Daendels, bijlage XXVIII, brief Champigny-Aubin aan Gogel, 12 juli 1798, 71-74; 
Schimmelpenninck aan Intermediair Uitvoerend Bewind, 19 juli, 448. 
77 Dagverhaal, tweede reeks, I, nr. 64 (zitting 9 juli 1798) 501-2. 
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gekozen voor ‘les quatre principaux chefs’ ‘du parti fédéraliste’.78 In feite ging het echter juist om 

een politiek zo gemêleerd mogelijk gezelschap: door te kiezen voor de eenheidsgezinde Moderaat 

Bicker, de federalistische Moderaat Van Marle, de onafhankelijke unitaris Hahn en de het best als 

onafhankelijke federalist te kenmerken Van Beyma trachtten de bewindsleden ook hier zo te 

handelen dat hen niet verweten kon worden een bepaalde factie voor te trekken. 

Ook van de tien op 12 juni gearresteerde leden van het Vertegenwoordigend Lichaam, die hun 

detentie evenals het merendeel van hun enkele maanden eerder gevangengezette collega’s uitzaten 

in Huis ten Bosch, werd de helft op 14 juli vrijgelaten; de vijf die de pech hadden te worden 

aangewezen als leiders bleven vooralsnog vastzitten. 79 Hetzelfde gold overigens voor Stefan van 

Langen, die op beschuldiging van financiële malversaties in zijn tijd als bewindslid eerst in 

Woerden en later in de Kastelenij van Holland was opgesloten.80 Van Langen was de enige oud-

parlementariër wiens gevangenschap voortduurde in augustus, toen alle anderen hun vrijheid weer 

terugkregen. Zijn vrijlating volgde nadat op 15 december een amnestie werd afgekondigd voor alle 

burgers die sinds januari 1795 op politieke gronden waren gedetineerd.81 

Tot de laatst overgebleven ‘Boschmannen’ behoorde ook Bernard Bosch, die zijn gevangenschap 

met gemengde gevoelens onderging.82 Met zijn medegevangenen Vonk en Van Leeuwen maakte hij 

het zich zo goed en kwaad als het ging naar zijn zin. Ook zij kregen in juli het aanbod in huisarrest 

te gaan, maar daar ze niet, zoals bijvoorbeeld Bicker en Van Beyma, beschikten over gerieflijke 

landhuizen om hun tijd uit te zitten, gaven zij de voorkeur aan de bepaald niet spartaanse detentie 

in het voormalige stadhouderlijke paleis.83 Na het vertrek van de overige gevangenen kregen ze 

bovendien meer vrijheden en mochten ze zelfs in de tuin wandelen. De laatste maand van zijn 

detentie ervoer Bosch als een ‘aangenaam buitenverblijf’, dat wat hem betreft nog wel enkele 

maanden langer had mogen duren.84 Wat zeker ook meespeelde in deze overweging was dat Bosch 

weinig zin had om terug te keren in de samenleving. In ‘nieuwspapieren en schotschriften’ had hij 

op Huis ten Bosch moeten lezen hoe hij en zijn collega’s werden uitgemaakt voor 

 

                                                 
78  Colenbrander ed., Gedenkstukken, III, brief Champigny-Aubin aan Talleyrand, 10 juli 1798, 10-11; brief 
Champigny-Aubin aan Talleyrand, 12 juli 1798, 11-12; brief Champigny-Aubin aan Talleyrand, 16 juli 1798, 12-
14. 
79 Het ging om De Bère, Bosch, Van Leeuwen, Van Rosevelt Cateau en Vonk. 
80 Van der Aa, Geschiedenis VI, 446-47 en 481; Vuyk, Jacob Kantelaar, 154-55. 
81 Elias en Schölvinck, Volksrepresentanten en wetgevers, 149-50; Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 604-05. 
82 De benaming ‘Boschmannen’ lijkt algemeen te zijn gebruikt ter aanduiding van de gedetineerden in Huis ten 
Bosch. Zie bijvoorbeeld SAA, FA Bicker, inv. nr. 175, brief Bicker aan Coert van Beyma, 3 juli 1798; TL, FA Van 
Beyma Thoe Kingma inv. nr. 227, brief Spoelstra aan Eduard van Beyma, 10 juli 1798. 
83 Van de vijf op twaalf juni gearresteerde Boschmannen koos alleen Van Rosevelt Cateau voor het huisarrest: 
Colenbrander ed., Gedenkstukken, III, Champigny-Aubin aan Talleyrand, 16 juli 1798, 13. 
84 Bosch, ‘Leevens-schets’, 320-21 en 327-28. 
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‘verkragters van ’s volks Staatsregeling, beroovers van deszelfs rechten, snoode eigenbelangzoekers, 

zedenloozen, weetnieten ja domkoppen, dieven en monsters, wier dorst naar schatten en gezag 

toenam, naar mate van den rijken buit, welke zich onder haar bereik bevond’.85 

 

Vijf jaar later, toen hij enkele maanden voor zijn dood zijn politieke memoires optekende, was 

Bosch hierover nog altijd bitter, omdat niets verder afstond van het beeld dat hij zelf had van zijn 

aandeel in de revolutie. Had hij zich in het opstellen van het rapport dat aanleiding gaf tot het 

decreet van 4 mei niet juist uiterst voorzichtig gedragen? Was hij het niet geweest die in een 

algemeen comité had weten gedaan te krijgen dat zowel de argumenten voor als de argumenten 

tegen dit besluit in een openbare zitting zouden worden voorgedragen? Had hij daarna niet, alle 

dreigementen van de Franse gezant ten spijt, aan dit besluit vastgehouden? Het ergste staken Bosch 

de aantijgingen dat hij er uit ‘dorst naar schatten en gezag’ mee zou hebben ingestemd zitting te 

nemen in het Vertegenwoordigend Lichaam. Had hij niet reeds in 1796 slechts met de grootste 

tegenzin en alleen uit plichtsbesef zitting genomen in de Nationale Vergadering?86 

Het was ook weer niet zo dat Bosch in het geheel niet had zien aankomen hoe over hem zou 

worden geoordeeld. De weinig voortvarende wijze waarop de door hem voorgezeten commissie over 

de kwestie had geopereerd was de commissieleden ingegeven door huiver voor het oordeel van de 

bevolking. Tot in haar rapport toe had de commissie erop geanticipeerd dat wanneer de 

Constituerende Vergadering zou besluiten dat haar leden zouden aanblijven, zij het slachtoffer zou 

worden van zware laster. Zij had de vergadering en zichzelf geprobeerd moed in te praten door te 

stellen dat voorstanders van dit besluit zich hieraan niet in het minst zouden storen, omdat zij 

wisten dat ‘noch begeerte om te heerschen, noch eigenbaatige oogmerken’ een drijfveer kon zijn om 

‘op zulk een moeilijken post een oogenblik langer dan de bepaalden tijd te blijven’. Wie zoals de 

leden van de Constituerende Vergadering dagelijks bijna bezweek onder de druk van de last die hen 

was opgelegd, kon volgens de Commissie Bosch slechts verlangen naar ‘het oogenblik van deszelfs 

voleinding’, waarop de gewaarwording dat zij hun plicht hadden volbracht aanleiding zou geven tot 

‘de grootste vreugde’.87 

De leden van de Constituerende Vergadering konden zich een voorstelling maken van wat hen 

na het besluit van 4 mei te wachten stond, omdat zij als burgers waarschijnlijk niet anders zouden 

hebben geoordeeld. Na alle voors en tegens tegen elkaar te hebben afgewogen was hun finale 

oordeel desondanks dat zij als volksvertegenwoordigers handelden in het belang van de natie door 

toe te geven aan de druk van Delacroix. Door zich bewust te tonen van de indruk die hun besluit 

                                                 
85 Ibidem, 321. 
86 Ibidem, 313, 317, 321. 
87 Dagverhaal IX, nr. 934 (zitting 4 mei 1798) 620. 
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zou wekken, hoopten zij hun keuze het besluit toch door te zetten in het juiste perspectief te 

plaatsen en zo de te verwachten kritiek te kanaliseren. Toen zij niet alleen geen enkele erkenning 

kregen voor wat ze ervoeren als een onzelfzuchtige berusting in de aantasting van hun goede naam, 

maar het ongenoegen over hun daad zelfs dusdanige vormen aannam dat dit door de plegers van de 

coup van 12 juni werd gepresenteerd als belangrijkste legitimatie voor hun afzetting, bleek de 

innerlijke overtuiging gewetensvol te hebben gehandeld alleen een te povere basis om hun lot ook 

op de lange termijn stoïcijns en zonder wrok te kunnen blijven dragen. 

Dit gold zeker voor Bernard Bosch, die behoorde tot de selecte groep leden van het 

Vertegenwoordigend Lichaam die zijn betrokkenheid bovendien met gevangenschap had moeten 

bekopen. Toen hij was vrijgelaten uit Huis ten Bosch wilden zijn vroegere vrienden hem niet meer 

kennen, tekende Bosch vijf jaar na dato op in zijn memoires. Verschillenden onder hen waren 

onder het Republikeinse bewind aan een overheidsambt geholpen en hadden dat na 12 juni mogen 

behouden; de van bestaansmiddelen verstoken en tot armoede vervallen Bosch werd door deze 

‘loutere fortuinzoekers’ nu zonder groet en grijnzend voorbijgelopen.88 Terugkijkend op de jaren 

die sinds de tweede staatsgreep waren verstreken stelde Bosch vast dat weinig was terechtgekomen 

van het nationale eenheidsideaal van de zogenaamde ‘verlossers en redders’ die na 12 juni het 

interimbewind hadden uitgemaakt. 

Hij had parlementsleden zichzelf in hun posten zien continueren, hij had anderen de toegang tot 

de nationale volksvertegenwoordiging ontzegd zien worden, hij had – in 1801 – drie leden van het 

Uitvoerend Bewind op eigen gezag een nieuwe grondwet zien invoeren.89 Zijn pogingen om met 

weekbladen als De Janus Januszoon en De burger Politieke Blixem politieke journalistiek te bedrijven 

waren voortdurend gedwarsboomd, tot Abram la Pierre, die na de aanstelling van een 

constitutioneel Uitvoerend Bewind zijn oude functie van Agent voor Inwendige Politie had 

teruggekregen, hem zelfs op straffe van verbanning had verboden ooit nog dergelijke weekbladen te 

schrijven.90 Bosch had, kortom, anderen alles zien doen wat eerder de Republikeinen was verweten, 

en concludeerde dat alles wat was ingebracht tegen hem, die had gedurfd het beruchte decreet van 4 

mei 1798 te verdedigen, met terugwerkende kracht zijn geldigheid had verloren.91 

Tot besluit van zijn Leevens-schets deed Bosch een ultieme poging tot omkering van de reputatie 

die hem sinds dat vervloekte decreet achtervolgde. Hij beval zichzelf bij zijn lezers aan als ‘voor- en 

leerbeeld’, en raadde hen aan om, anders dan hij had gedaan, ‘in uwen ijver, in uwe 

                                                 
88 Bosch, ‘Leevens-schets’, 328. 
89 Ibidem, 322. 
90 [Bosch, Bernardus ed.], De Janus Januszoon (Den Haag 1800-2); [idem ed.] De heer Janus Janus-zoon (Den Haag 
1801-2); [idem ed.], De burger Politieke Blixem (Leiden 1800-1); [idem ed.], De heer Politieke Blixem (Den Haag 1802). 
Zie over deze bladen: Van der Burg, Bernardus Bosch, 152-95. 
91 Bosch, ‘Leevens-schets’, 322 en 329-30. 
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werkzaamheden voor het vaderland u zelve niet te vergeten, ten einde gij door het vaderland, na 

alles voor hetzelve te hebben opgeöfferd, niet geheel word vergeten’.92 Met blijdschap zag Bosch uit 

naar zijn einde, vooral naar het moment dat hij zich zou moeten verantwoorden voor zijn 

Opperrechter. Met geheven hoofd zou hij voor God betuigen als ‘representant des volks’ altijd het 

belang van het vaderland tot doel te hebben gehad.93 Voor hen die achterbleven had hij alvast een 

suggestie voor een grafschrift: ‘Hij heeft zijne vermogens ten nutte van ’t algemeen besteed.’ 94

                                                 
92 Ibidem, 332. 
93 Ibidem, 332. 
94 Bosch doelde hierbij in de eerste plaats op zijn politieke activiteiten, maar zal zeker ook hebben willen verwijzen 
naar zijn betrokkenheid bij de oprichting van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen: ‘Leevens-schets’, 272-73 en 
331-32.  


