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CONCLUSIE 

 

 

at moet de slotsom van dit alles zijn? Tot op heden werd er nooit een monografie 

gewijd aan het eerste parlement dat Nederland ooit had. Ik heb daarom allereerst 

een geschikte introductie willen schrijven, gesteld in niet al te hermetisch proza en 

met een zeker verhalend element. Ik heb voorts gemeend de balans tussen brede toegankelijkheid 

en wetenschappelijke relevantie te kunnen vinden in de combinatie van een politiek-historisch en 

een politiek-cultureel perspectief. Het resultaat is een studie waarin prosopografie, institutionele 

geschiedenis en constitutionele geschiedenis niet ontbreken, maar waarin vooral ook aandacht 

uitgaat naar de dagelijkse parlementaire praktijk, de parlementaire regels en conventies, de zelf- en 

vijandbeelden van de parlementsleden en de manieren waarop zij dachten en spraken over 

concepten als partij en representatie. Het politieke handelen van de eerste Nederlandse 

parlementariërs is, met andere woorden, geanalyseerd door te kijken naar hun achtergronden, 

verwachtingen, vooroordelen, denkbeelden en opvattingen van politiek, zonder daarbij de 

ogenblikkelijke revolutionaire omstandigheden te veronachtzamen. 

In deze conclusie heb ik ervoor gekozen drie hoofdstukoverstijgende thema’s uit te lichten. Het 

eerste thema, de betekenis van Frankrijk voor de Bataafse parlementaire politiek, doet 

historiografisch het vertrouwdst aan; ik sluit hier naar verhouding ook het meest aan bij inzichten 

uit recente studies, die in dit boek echter op verschillende punten zijn genuanceerd of verhelderd. 

Voor het tweede en derde thema geldt dat zij eerder nauwelijks zijn bestudeerd. Beide laatste 

thema’s gaan in essentie over de wisselwerking tussen de wederwaardigheden van de Bataafse 

parlementsleden en hun begrip van politiek, dat wel veranderde, maar niet zo snel als nodig was om 

de positieve én minder positieve implicaties van het nieuwe stelsel van vertegenwoordigend bestuur 

in al hun volledigheid te kunnen doorgronden en aanvaarden. 

 

 

Het eerste Nederlandse parlement en Frankrijk 

 

Het eerste parlement van Nederland is een Nederlands bedenksel, dat echter niet kan worden 

losgezien van de totstandkoming van de Franse Assemblée Nationale en de formulering van het 

Franse principe van unité et indivisibilité. De eerste plannen voor een Nederlandse 

volksvertegenwoordiging zijn gemaakt binnen de Nederlandse gemeenschap in ballingschap. Ook 

de patriotse thuisblijvers raakten tijdens de restauratie overtuigd van de noodzaak van een nationaal 
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parlement. Anders dan wel is aangenomen, speelden de voormalige ballingen na 1795 geen 

onderscheidende rol in de vroegste parlementaire geschiedenis. Ze waren als groep niet bovenmatig 

actief in het debat over de totstandkoming; evenmin waren ze bijzonder sterk vertegenwoordigd in 

de eerste Nationale Vergadering. De ex-ballingen die wel verkozen werden voerden niet de 

boventoon in de debatten en waren ook niet uitzonderlijk radicaal. 

Hoewel de Nederlandse volksvertegenwoordigers zelden expliciet verwezen naar de gang van 

zaken in de Franse revolutionaire parlementen, zochten ze wel degelijk inspiratie in Frankrijk voor 

het vormgeven van hun parlementaire politiek. Enkele artikelen in het Reglement en het Reglement 

van orde en aan het Frans ontleende terminologie verraden deze schatplichtigheid, die echter ook 

niet moet worden overschat. Alleen al het enorme verschil in omvang zorgde ervoor dat de 

Nationale Vergadering geheel anders moest worden ingericht dan de Assemblée Nationale. De 

leden van de Nationale Vergadering waren bovendien groot geworden in de hoogontwikkelde 

vergadercultuur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden; uiteindelijk lag hier voor hen 

het primaat bij het inrichten van de parlementaire praktijk. 

 In de eerste Nationale Vergadering stonden de debatten over de vraag hoe het Nederlandse 

parlement er na invoering van de constitutie uit moest komen te zien in het teken van de recentste 

gebeurtenissen in Frankrijk. De belangrijkste verklaring voor het drama van de Franse Terreur werd 

door een groot deel van de Bataafse volksvertegenwoordigers gezocht in de werking van de 

Convention Nationale, waar het voor onervaren parlementsleden te gemakkelijk zou zijn geweest 

tot onberaden besluiten te komen en zo een parlementaire commissie uit hun midden, het Comité 

de Salut Public, vrijwel ongelimiteerde bevoegdheden te verlenen. Zij deelden deze analyse met de 

ontwerpers van de Franse grondwet van 1795, en het lag voor de hand dat zij daarom ook naar 

Frankrijk keken om ideeën op te doen voor een grondwet die alle kans op een Bataafse Terreur zou 

uitsluiten. 

Een minderheid van de eerste Nationale Vergadering betoogde dat Frankrijk en Nederland niet 

met elkaar konden worden vergeleken. De flegmatieke volksaard van de Nederlander zou Franse 

toestanden in de weg staan en vereiste de vorming van een daadkrachtiger en besluitvaardiger 

parlement dan het Corps législatif dat met de Franse grondwet van 1795 was ontstaan. Hun 

protesten ten spijt werd in het Ontwerp van Constitutie geopteerd voor een wetgevend lichaam dat 

binnen het constitutionele raamwerk zelfs nog minder macht werd toevertrouwd dan zijn Franse 

tegenhanger, en dat volgens critici ‘slechts de schaduw van eenige wezenlijke magt’ was gelaten. 

In tegenstelling tot de suggestie die in de geschiedschrijving nogal eens is gewekt, heeft de Franse 

regering zich in de eerste jaren van de Bataafse Republiek nooit direct gemengd in de interne 

politieke aangelegenheden van de Bataven. De vorming en inrichting van de Nationale Vergadering 
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en de totstandkoming van het hoofdstuk over de wetgevende macht in het Ontwerp van Constitutie 

moeten worden beschouwd als strikt nationale processen, die een volwaardige plek verdienen in de 

parlementaire en constitutionele geschiedenis van Nederland. Waar Franse wetten of praktijken 

geheel of gedeeltelijk werden overgenomen, waren het de Bataven die hiertoe op eigen gezag 

besloten na een proces van weging en debat. Van begin 1795 tot eind 1797 kunnen hoogstens een 

aantal incidenten worden aangewezen waarbij sprake is van Franse pogingen om het politieke 

proces op indirecte wijze te beïnvloeden. Zo was daar Noëls geslaagde poging met de terugtrekking 

van Franse troepen een doorbraak te forceren in het vastgelopen debat over de totstandkoming van 

de Nationale Vergadering, maar ook zijn averechts uitgepakte positieve stemadvies voorafgaande 

aan het referendum over het Ontwerp van Constitutie. 

Het beeld verandert met het aantreden van Noëls opvolger Delacroix, die vanaf januari 1798 een 

bepalende rol ging spelen in het Bataafse politieke proces. Uit zijn officiële instructie kon Delacroix 

opmaken dat van hem een actieve houding verlangd werd bij de totstandbrenging van een Bataafse 

grondwet, maar over de wijze waarop hij te werk diende te gaan stond weinig op papier. De gezant 

had vermoedelijk aanvullende instructies ontvangen van Paul Barras, een Frans Directoirelid dat 

was omgekocht door Bataven uit de kringen van de Republikeinse partij. Vrijwel direct na zijn 

aankomst in Den Haag zegde de nieuwe gezant toe zijn medewerking te verlenen aan een 

staatsgreep, die sinds enige tijd door de Republikeinen werd beraamd. In ruil hiervoor eiste 

Delacroix medezeggenschap over de inhoud van de grondwet, die zou moeten voldoen aan de eisen 

van het Franse Directoire. 

Toen de staatsgreep een feit was en de Republikeinen hun machtspositie hadden verstevigd, 

opereerde de constitutiecommissie onder leiding van Ockerse in nauw overleg met Delacroix, maar 

was de effectieve invloed van de Franse gezant relatief klein. De taalbarrière en het optreden van de 

als intermediair fungerende Ducange hebben ervoor gezorgd dat de Staatsregeling grotendeels kon 

worden gebaseerd op het programma van de Republikeinen en op de bruikbaar geachte delen van 

het Ontwerp van Constitutie. Een zeker in de context van dit boek belangrijke uitzondering is het 

tweekamerstelsel, dat op aandringen van Delacroix in de Staatsregeling is opgenomen, terwijl de 

Republikeinen in de constitutionele debatten doorgaans een (lichte) voorkeur hadden getoond voor 

een unicameraal parlementair systeem. Het eerste constitutionele parlement van Nederland, dat zijn 

vergaderingen aanving op 4 mei 1798 en na een korte onderbreking wederom op 31 juli, kan 

daarmee niet gezien worden als een product van Franse makelij. Het Bataafse tweekamerstelsel was 

uitgewerkt tot een uniek model, dat aanzienlijk verschilde van de opzet die door Delacroix aan de 

Bataafse constitutiecommissie was gepresenteerd. 
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Naast zijn pogingen om invloed uit te oefenen op het constitutionele proces hield Delacroix na 

de staatsgreep van 22 januari ook beleidsvergaderingen met de leiding van de Republikeinse partij. 

Zijn rol was daarin in principe die van adviseur, maar de gezant liet geen gelegenheid onbenut om 

te benadrukken dat zijn adviezen direct afkomstig waren van het Franse Directoire. Aan dit 

argument was het impliciete dreigement verbonden dat wanneer de Republikeinen zijn raad in de 

wind zouden slaan, het weldra helemaal gedaan zou zijn met de onafhankelijkheid van de Bataafse 

Republiek. Feitelijk opereerde Delacroix naarmate zijn gezantschap verstreek juist steeds meer op 

eigen gezag. Zijn directe superieur Talleyrand, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, was 

nooit een voorstander geweest van samenwerking met de Republikeinen, en hield zich in het 

diplomatieke contact op de vlakte. Het Directoire, dat na een Franse machtswisseling in mei 1798 

van politieke kleur was veranderd, distantieerde zich geleidelijk van de gezant. 

Het is moeilijk exact aan te geven in welke mate de Bataafse politici gevoelig zijn geweest voor de 

dreigementen van Delacroix. De zuivering van de grondvergaderingen voorafgaande aan de 

volksraadpleging over het Ontwerp van Staatsregeling, een maatregel die door de gezant was 

voorgesteld, lijkt door de Republikeinse leiding direct met instemming te zijn begroet. Aanzienlijk 

meer weerstand bestond er tegen Delacroix’ plan om de Constituerende Vergadering om te vormen 

tot een constitutioneel Vertegenwoordigend Lichaam, dat ter beoordeling terechtkwam bij de 

Constituerende Vergadering zelf. Het staat vast dat Delacroix de parlementsleden onder druk heeft 

gezet teneinde het door hem verlangde decreet af te dwingen. Nadat het besluit eenmaal was 

gevallen en een golf van kritiek teweeg had gebracht, was niets voor de spijtoptanten gemakkelijker 

dan te betuigen dat zij in het landsbelang waren bezweken voor Franse dwang. Dit laat onverlet dat 

de volle verantwoordelijkheid voor het besluit lag bij de volksvertegenwoordigers zelf, die er wel 

degelijk voor hadden kunnen kiezen Delacroix’ aansporingen naast zich neer te leggen. Hoewel het 

Nederlandse parlement na de staatsgreep van 22 januari beduidend meer te maken kreeg met een 

koppige Fransman als moeilijk te negeren machtsfactor, stond het tot aan het eind van de in deze 

studie onderzochte periode op eigen benen. 

Tot besluit is het van belang er hier op te wijzen dat er tussen 1795 en 1798 nooit sprake is 

geweest van pro-Franse partijen of individuen in het centrum van de Bataafse politiek, een suggestie 

die in de geschiedschrijving nochtans vaak is gewekt. De werkelijke situatie laat zich samenvatten in 

een constatering van de Franse gezant Noël, die zich weinig illusies maakte over de vriendschap die 

hem door Bataven uit de verschillende kampen werd betuigd: ‘Les uns et les autres voudraient avoir 

un mannequin dont ils pussent diriger les mouvements.’ 1  Republikeinen, Moderaten en 

                                                 
1 ‘Allemaal wensen ze zich een pop waarvan ze de bewegingen kunnen sturen’: Colenbrander ed., Gedenkstukken, II, 
brief Noël aan het Directoire, 19 maart 1797, 98-101, aldaar 100. Vergelijk in dezelfde zin ook Colenbrander ed., 
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onafhankelijke parlementsleden hebben op diverse momenten en met wisselend succes getracht 

samen te werken met Franse ambtsbekleders die op verschillende niveaus en met uiteenlopende 

visies betrokken waren bij de Bataafse politiek. Zij hebben zich gewend tot gezanten, generaals, 

ministers en Directoireleden, maar steeds louter om de verwezenlijking van hun eigen doelen een 

stap dichterbij te brengen. De Republikeinen bleken uiteindelijk bereid het verst te gaan in hun 

samenwerking met Delacroix. Op deze opportunistische keuze keken ze later niet met onverdeeld 

genoegen terug, maar pro-Frans kunnen ze daarmee niet worden genoemd. 

 

 

De Bataafse partijen 

 

Ik heb in deze studie een pleidooi gehouden voor een meer integrale benadering van partijvorming 

en partijbegrip, waarbij historici het onderscheid erkennen tussen de politieke partij als fenomeen 

en de moderne politieke partij als een van de verschijningsvormen waarin dit fenomeen kan 

voorkomen. De politieke partij kan niet worden begrepen wanneer haar voormoderne manifestaties 

simpelweg worden afgedaan als facties, wat in het verleden vaak is neergekomen op een excuus om 

ze niet te hoeven bestuderen. Ik heb in dit boek daarom een aanzet willen geven met een analyse 

van de twee partijen die in de eerste jaren van het Bataafse tijdvak kunnen worden onderscheiden. 

In de eerste plaats is dit de partij van de Republikeinen, die al snel na de oprichting van de 

Nationale Vergadering in besloten kring begon samen te komen. De Republikeinen waren allen 

unitarissen (wat niet betekent dat alle unitarissen Republikeinen waren) en deelden ten opzichte 

van hun collega’s een voorkeur voor een grondwet waarin sprake zou zijn van relatief veel invloed 

van het volk op de regering. Zij waren verder van mening dat geen verzoenende houding moest 

worden aangenomen ten aanzien van de orangisten die uit de regering waren verstoten, en zij 

onderscheidden zich door de overtuiging dat binnen de in hun ogen nog voortdurende 

revolutionaire situatie onorthodoxe stappen geoorloofd waren om politieke doelen te 

verwezenlijken. De Republikeinen opereerden niet in isolement maar stonden in contact met 

verschillende sympathiserende volkssociëteiten, waaronder het landelijke netwerk van Sociëteiten 

voor Een- en ondeelbaarheid. 

                                                                                                                                                         
Gedenkstukken, II, brief Noël aan Talleyrand, 1 september 1797, 129-30. Onwillekeurig denkt men hier aan 
Colenbranders metafoor van het ‘marionettentheater’, die weliswaar betrekking had op de patriottentijd, maar in 
de recente historiografie symbool is komen te staan voor de visie (met Colenbrander zelf als belangrijkste 
vertegenwoordiger) dat het juist de Nederlandse politici waren die gedurende de Nederlandse Revolutie werden 
aangestuurd door vreemde mogendheden en hun gezanten: Colenbrander, Patriottentijd, I, vii. Inmiddels is 
voldoende duidelijk dat pop en poppenspeler in het revolutietijdvak nogal eens van rol wisselden. 
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De totstandkoming van de Republikeinse partij gaf aanleiding tot de vorming van een tweede 

partij, die van de Moderaten. Vergeleken bij het partijverband van de Republikeinen was dat van de 

Moderaten minder sterk. De Moderaten geloofden in de heilzaamheid van een verscheidenheid aan 

meningen in het parlementaire debat en hechtten waarde aan het behoud van hun politieke 

individualiteit. Hun vrees voor het radicalisme van de Republikeinen bewoog de Moderaten er 

niettemin toe zich te verenigen in de Haagse afdeling van de Gemenebestgezinde burgersociëteit der 

Moderaten en steun te zoeken onder de leden van gelijkgestemde zustersociëteiten elders in het 

land. Zij ondernamen deze stappen wel degelijk met het oogmerk de besluitvorming in de Nationale 

Vergadering en de uitkomst van de volksraadpleging over het Ontwerp van Constitutie te 

beïnvloeden. 

In het debat over de ideale staatsvorm zijn de Moderaten, wier partij zowel gematigde unitarissen 

als federalisten telde, niet in staat geweest als partij te opereren. Het belangrijkste 

gemeenschappelijke uitgangspunt van de Moderaten was de opvatting dat de revolutie was 

geëindigd met de vorming van de verschillende provisionele overheden, en dat nu de situatie zoveel 

mogelijk diende te worden genormaliseerd; dit betekende in de eerste plaats een onvoorwaardelijk 

respect voor het semiconstitutionele Reglement. De Moderaten botsten eveneens met de 

Republikeinen omdat zij principiële bezwaren hadden tegen de blijvende politieke uitsluiting van 

burgers die bekendstonden als adepten van het vorige regime. Zij waren daarentegen huiverig voor 

de gevolgen van een te brede politieke participatie en vonden bijvoorbeeld dat burgers bij 

verkiezingen voor het parlement over een bepaalde mate van bezit zouden moeten beschikken om 

tot kiesmannen te kunnen worden verkozen. 

Een historische analyse van de vorming en het optreden van de partijen in het eerste parlement 

van Nederland is slechts mogelijk wanneer ook aandacht uitgaat naar de manier waarop de 

parlementsleden zelf aankeken tegen partijstrijd als verschijnsel. Dat partijvorming op de lange 

termijn een blijvend neveneffect is van democratische politiek, werd door achttiende-eeuwse 

Nederlanders niet aanvaard. Zij zagen het bestaan van partijen op zijn best als een tijdelijke 

noodzakelijkheid in een tijdvak met grote politieke spanningen en zonder grondwet. Het waren 

vooral de Republikeinen die ervan overtuigd raakten dat iedere burger onder deze uitzonderlijke 

omstandigheden juist moreel verplicht was partij te kiezen. Omdat ‘partijdigheid’ geen 

maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel was, spraken zij deze overtuiging naar buiten toe zelden 

uit, maar intern spraken ze intussen vrijuit over ‘onze partij’. 

Hetzelfde gebeurde bij de Moderaten, wier opvatting dat de Bataafse Revolutie reeds voor 

geëindigd moest worden gehouden echter ook aanleiding gaf tot een iets realistischer kijk op 

parlementaire politiek. Daar zij volhielden dat met de instelling van provisionele overheden een 
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min of meer normale politieke situatie was ontstaan, waren de Moderaten genoodzaakt er meer dan 

de Republikeinen in te berusten dat de aanhoudende politieke verdeeldheid deel uitmaakte van 

deze nieuwe politieke realiteit. Hoewel zij de heftigheid waarmee de Republikeinen politiek 

bedreven verafschuwden en de hoop hielden dat de Republikeinse partij na de invoering van de 

grondwet zou verdwijnen, aanvaardden ze deze voor het moment als legitieme parlementaire 

tegenspeler: ze deden er alles aan om de Republikeinen met parlementaire middelen te bestrijden, 

maar wanneer ze bij stemmingen in het parlement tot het verliezende kamp behoorden, legden zij 

zich daar bij neer. 

De Republikeinen daarentegen betwistten de legitimiteit van alle andere partijen, en meenden 

dat uiteindelijk alleen aan de tijdelijke situatie van partijdigheid kon worden ontsnapt wanneer alle 

burgers zich aansloten bij de Republikeinse partij. Wie hiertoe niet bereid was, moest worden 

uitgesloten van het politieke bedrijf, zoals dit eerder met de orangisten was gebeurd. De 

voortdurende pre-constitutionele staat van revolutie rechtvaardigde een dergelijke stap. Op 22 

januari 1798 brachten de Republikeinen hun visie in de praktijk.  

De tragiek van de Republikeinen was dat zij niet inzagen dat de (g)eenpartijstaat onverenigbaar 

was met hun ideaal van vertegenwoordigende democratie. Politieke uitsluitingen van 

volksvertegenwoordigers hadden tot gevolg dat burgers zich niet langer vertegenwoordigd voelden 

en een kritische houding aannamen ten aanzien van het regime. Deze burgers werden niet 

gerustgesteld maar op hun beurt onverbiddelijk van de politiek uitgesloten, wat de verontwaardiging 

wekte van weer andere burgers, onder wie velen die de Republikeinse partij aanvankelijk hadden 

gesteund. Wat uiteindelijk overbleef was een basis die te smal was om het Republikeinse bewind 

overeind te houden toen het in de problemen kwam. 

Het diepgewortelde geloof dat partijdigheid uiteindelijk een onwenselijk fenomeen was, was ten 

dele het gevolg van de sterke neiging aan partijen of facties een grotere manipulatieve kracht toe te 

kennen dan zij in werkelijkheid hadden. Zo was het decreet van 4 mei 1798 feitelijk een gezamenlijk 

besluit van Republikeinse en onafhankelijke parlementsleden die meenden te handelen in het 

belang van de natie, maar werd dit besluit uitgelegd als een schaamteloze poging van de 

Republikeinse partij om haar na 22 januari ontstane machtspositie te consolideren. Het decreet 

maakte een einde aan de eenpartijpolitiek van de Republikeinen, die vroeger of later hoe dan ook 

zouden zijn geconfronteerd met de incompatibiliteit van hun politieke maximes. 

Niet per se realistischer was de zienswijze van de Bataven die op 12 juni 1798 de Republikeinen 

uit het centrum van de macht verdreven. Zij hingen de school aan waartoe sinds het begin van de 

eerste Nationale Vergadering ook de onafhankelijke parlementsleden hadden behoord. Deze 

volksvertegenwoordigers hadden partijvorming ook als tijdelijke noodzaak afgewezen. Zij hadden 
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steeds gehandeld in overeenstemming met het parlementaire onafhankelijkheidsideaal, dat zij niet 

alleen van toepassing achtten op de relatie tussen volksvertegenwoordigers en bevolking, maar ook 

op die tussen volksvertegenwoordigers onderling. De onafhankelijke parlementsleden hadden 

geweigerd deel te nemen aan buitenparlementair vooroverleg dat gericht was op onderlinge 

afstemming van de politieke koers, en hadden in ieder debat hun standpunt uitsluitend bepaald op 

basis van hun eigen overtuiging. De ervaringen met de Republikeinse partij, die velen had bevestigd 

in de overtuiging dat het gedogen van partijen er uiteindelijk toe zou leiden dat één partij de hele 

natie zou trachten te overheersen, leken het gelijk te bevestigen van deze onafhankelijke 

parlementariërs. 

De Bataven die na 12 juni het gezag overnamen, poogden het ideaal van principiële 

partijloosheid tot beleid te verheffen door in het Intermediair Wetgevend Lichaam vrijwel 

uitsluitend leden te benoemen die in voorgaande jaren hun onafhankelijkheid hadden bewaard en 

intussen zelf maatregelen te nemen die erop gericht waren alle facties en verdeeldheden te doen 

verdwijnen. Al snel zou blijken dat deze politiek evenmin verenigbaar was met de 

vertegenwoordigende democratie als die van hun Republikeinse voorgangers. 

Het was onvermijdelijk dat de vrije verkiezingen voor een nieuw Vertegenwoordigend Lichaam 

zouden leiden tot de terugkeer van leden die bereid waren zich onderling te verenigen om hun 

politieke doelen te verwezenlijken. Zelfs als dit niet het geval was geweest, had althans de schijn van 

partijvorming niet kunnen worden vermeden. De onveranderlijke essentie van parlementaire 

politiek bestaat in een reeks van publiekelijk gevoerde debatten die uiteindelijk uitmonden in een 

stemming. Bij iedere stemming is er een winnaarskamp en een kamp van verliezers. Wanneer de 

samenstelling van deze kampen in aan elkaar verwante debatten min of meer gelijkblijft, duurt het 

niet lang voordat deze kampen in de publieke beleving partijen worden. De Bataven zochten 

tevergeefs naar manieren om een systeem dat verdeeldheid per definitie in stand hield in 

overeenstemming te brengen met het ideaal van eensgezindheid. Pas ver in de negentiende eeuw 

ging in Nederland het idee overheersen dat deze eensgezindheid in een vertegenwoordigende 

democratie slechts kon bestaan in een agreement to disagree, en dat politieke partijen binnen dit 

stelsel wenselijke instituties waren. 

 

 

Paradigmatische schizofrenie 

 

Het stadhouderlijke bestel waaraan de Bataafse Revolutie een einde had gemaakt, werd sinds de 

patriottentijd geassocieerd met heerszuchtige aristocraten die louter uit eigenbelang publieke 
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ambten wensten te bekleden. In de mentale wereld van de Bataven, die geschoold waren in een 

klassiek geïnspireerd republikanisme, was ambitio een ondeugd waarop ook na 1795 een taboe bleef 

rusten. Hoewel het bekleden van een openbaar ambt met de invoering van de ‘volksregering bij 

representatie’ verondersteld werd van een privilege een burgerplicht te zijn geworden, en hoewel 

sommige burgers in de praktijk wel degelijk de ambitie koesterden om deze plicht te vervullen, was 

het uitgesloten dat zij dit publiekelijk kenbaar maakten. Bij de verkiezingen voor de Nationale 

Vergadering waren er geen kandidaten; de leden van de kiesvergaderingen werden geacht 

eenvoudigweg die burgers te kiezen die hen het geschiktst leken voor het ambt van 

volksvertegenwoordiger. 

Direct bij aanvang van hun ambtstermijn werden de leden van het eerste parlement van 

Nederland hierdoor geconfronteerd met een onvoorzien probleem. Een deel van de verkozen 

burgers liet in bezwaarschriften weten wegens persoonlijke omstandigheden, veronderstelde 

onbekwaamheid of bezwaren tegen de Nationale Vergadering als zodanig voor het ambt van 

volksvertegenwoordiger te bedanken. Sommigen van hen aanvaardden het ambt pas na 

verschillende aansporingen; een negental bleef in zijn weigering volharden. 

De onwilligheid om een publiek ambt te bekleden in Den Haag, voor velen ver verwijderd van 

familie, vrienden en de professionele kring, was op zichzelf geen nieuw verschijnsel. Ook in de oude 

Republiek had het lidmaatschap van de Staten-Generaal om die reden niet behoord tot de 

populairste ambten. Voor veel verkozenen die wel zitting namen in de Nationale Vergadering was 

het echter een onverdraaglijk idee dat ambstweigeringen ook konden voorkomen bij een vorm van 

vertegenwoordigend bestuur. Hun overtuiging dat deze nieuwe regeringsvorm de voorkeur 

verdiende boven de oude was in hoge mate gebaseerd op de aanname dat de bevolking in staat was 

de geschiktste burgers te kiezen om haar te vertegenwoordigen. Wanneer verkozenen ten overstaan 

van de gehele natie weigerden hun uitverkiezing te aanvaarden, impliceerden zij daarmee dat de 

kiezers in hun keuze konden dwalen. Ze zaagden hiermee aan de poten van het revolutionaire 

project. 

De parlementsleden die hun ambt op een gewetensvolle manier trachtten uit te oefenen, en dit 

gold voor de overgrote meerderheid van de vergadering, hadden niet lang nodig om te ontdekken 

dat de post die zij bekleedden beslist geen erebaantje was. Hun drukke werkzaamheden en zware 

verantwoordelijkheden voedden bij hen de vrees dat het nieuwe politieke bestel ook in de toekomst 

door ambtsweigeringen zou worden ondermijnd; deze vrees werd bewaarheid toen na de 

verkiezingen voor de tweede Nationale Vergadering het aantal verkozenen dat voor het 

lidmaatschap bedankte bleek te zijn verdubbeld tot ruim twintig. Veel opzien baarde de weigering 

van Rutger Jan Schimmelpenninck. Als jonge patriot had Schimmelpenninck nota bene verkondigd 
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dat het burgers in een ‘wel ingerigte volksregeering’ niet vrij kon staan publieke ambten waartoe zij 

geroepen waren naar eigen goeddunken naast zich neer te leggen. Zelf hield hij het nu voor gezien 

na één termijn waarin hij zijn buitengewone parlementaire talenten had getoond. 

In de eerste Nationale Vergadering werd de mogelijkheid voor het representantschap te 

bedanken breed als onwenselijk ervaren, omdat het afbreuk deed aan het aanzien van een instituut 

dat zichzelf nog moest bewijzen. De vergadering besloot uiteindelijk bij meerderheid dat 

ambtsweigeraars in de constitutionele situatie hun stemrecht zouden verliezen, wat bovendien 

betekende dat zij niet meer in aanmerking zouden komen voor het bekleden van andere publieke 

ambten of het ontvangen van pensioenen. Na de verwerping van het Ontwerp van Constitutie zou in 

de Staatsregeling eenzelfde bepaling worden opgenomen. Dat sommige Bataven deze sanctie nog te 

mild vonden voor burgers die hun publieke plicht verzaakten, bleek na 22 januari 1798 in de 

kwestie van de zogenoemde ‘briefschrijvers’. Deze voormalige parlementsleden lieten per brief aan 

de Constituerende Vergadering weten dat zij als gevolg van de staatsgreep geen zitting meer wensten 

te hebben. 

Getergd door deze actie adviseerde een door Bernard Bosch geleide parlementaire commissie de 

briefschrijvers niet alleen voor lange tijd het stemrecht te ontzeggen, maar ze bovendien onder 

justitieel toezicht te plaatsen. Dit harde advies dreef een wig tussen de leden van de toch al 

gedecimeerde vergadering, waar onafhankelijke parlementsleden en gematigder Republikeinen niet 

accepteerden dat alom gewaardeerde oud-collega’s werden gecriminaliseerd. De vergadering 

verwierp het advies en liet het oordeel over aan het Uitvoerend Bewind, dat uiteindelijk alsnog koos 

voor de lijn van de Commissie Bosch. Het grimmige parlementaire debat over de briefschrijvers 

sloeg een flinke barst in de kwetsbare fictie dat met de staatsgreep van 22 januari de eensgezindheid 

in het Bataafse bestuur was teruggekeerd, en leidde tot verwijdering tussen de Republikeinen en de 

Bataven die hen aanvankelijk het voordeel van de twijfel gunden. 

Het is slechts tegen de achtergrond van de hier geschetste problematiek dat het mogelijk wordt 

vat te krijgen op de gebeurtenissen van 4 mei en 12 juni 1798. Het begon ermee dat Charles 

Delacroix de leden van de Constituerende Vergadering ertoe probeerde te bewegen zichzelf om te 

vormen tot een constitutioneel Vertegenwoordigend Lichaam. Voordat de vergadering hiertoe 

uiteindelijk unaniem besloot, had zij de voors en tegens uitgebreid tegen elkaar afgewogen. Bij een 

deel van de vergadering was het plan van de Franse gezant aanvankelijk gestuit op ernstige 

bezwaren. Het zwaarst woog daarbij de angst dat de vergadering zou lijken te beschikken over 

eenzelfde machtshonger als de regenten in de oude Republiek. Van belang is hier te benadrukken 

dat het slechts ging om de vrees dat in de beeldvorming de verkeerde indruk zou ontstaan. 
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Geen van de zittende parlementsleden meende dat zij het bestuur door zichzelf te continueren 

werkelijk zou laten afglijden tot het niveau van de stadhouderlijke oligarchie. Na hun indringende 

confrontatie met de ambtsweigeraars en de briefschrijvers en het besef van de zwaarte van het 

parlementaire ambt waren de eerste Nederlandse volksvertegenwoordigers gaan geloven dat 

misschien wel het grootste gevaar voor een op politieke vertegenwoordiging gebaseerde 

regeringsvorm school in capabele burgers die er op kritieke momenten voor pasten zich 

ondergeschikt te maken aan het algemeen belang; hun plaatsen konden dan immers worden 

ingenomen door anderen met minder goede bedoelingen. De leden van de Constituerende 

Vergadering zwichtten uiteindelijk unaniem voor de druk van Delacroix omdat zij elkaar aan het 

verstand wisten te brengen dat hun aanblijven, hoewel het in het begin misschien verkeerd kon 

worden uitgelegd, voor het nageslacht bewaard zou blijven als een daad van opofferingsgezindheid.  

Zij hadden zich daarmee toch verkeken op de mate waarin de doorsnee Bataafse burger zich kon 

verplaatsen in hun afwegingen. Deze wortelden in hun gedeelde parlementaire ervaring en niet in 

de voor het gros van de bevolking tastbaarder strijd om de ambten op lagere overheidsniveaus, die 

na 1795 veel meer op de oude voet was voortgegaan. De mannen achter de staatsgreep van 12 juni 

1798, met uitzondering van generaal Daendels allen ingewijden in de Haagse politiek, wisten heel 

goed dat het besluit van 4 mei met heerszucht of hebzucht weinig te maken had. Hun wens tot 

hervorming van het bestuur kwam hoofdzakelijk voort uit de overtuiging dat sprake was van 

bestuurlijk wanbeleid en dat de Republikeinse partijregering er nooit in zou slagen de nieuwe 

grondwet bij alle Nederlanders ingang te doen vinden. In hun publieke legitimering van de tweede 

staatsgreep gaven zij echter een centrale rol aan het besluit van de Constituerende Vergadering, dat 

ze tegen beter weten in presenteerden als een ongrondwettelijke en daarmee des te schaamtelozer 

manifestatie van de zucht tot zelfbehoud waarmee de parlementsleden besmet waren geraakt. 

Om een solide draagvlak voor hun actie te creëren, appelleerden zij in hun publieke uitingen aan 

een klassiek republikeins vertoog dat in de loop van de achttiende eeuw diep verankerd was geraakt 

in de Westerse psyche, over volksmisleiders die aan de macht waren gekomen door duistere intriges 

en nu hun maskers afwierpen om hun ware aristocratische gezicht te tonen, en Delacroix’ secretaris 

Ducange die in dit geheel een rol speelde als de archetypische figuur van de kwade adviseur. De 

Republikeinen hadden zich steeds van eenzelfde machtskritiek bediend en zich hierdoor, meer dan 

hun tegenstanders, ook in hun politieke optreden laten leiden. Nu moesten zij tot hun grote 

ontsteltenis aanhoren dat ze zelf van machtshonger werden beschuldigd. 

De politieke cultuur van het eerste parlement van Nederland onderscheidt zich daarmee door 

enerzijds de aanwezigheid van het besef dat de politieke realiteit van een gekozen bestuur verschilde 

van de politieke werkelijkheid van de oude Republiek, en anderzijds de neiging om de onvoorziene 
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en minder plezierige kanten van deze nieuwe realiteit toch te blijven verklaren met behulp van een 

oudere machtstheorie die hierop eigenlijk niet was toegerust. Tekenend voor deze staat van 

paradigmatische schizofrenie was het gebruik van het scheldwoord ‘aristocraat’, dat bleef bestaan in 

zijn sinds de patriottentijd spreekwoordelijke betekenis van een hoogmoedige, arrogante regent die 

weigerde het landsbestuur aan anderen te laten, maar zodanig werd verruimd dat het woord nu 

ironisch genoeg ook van toepassing kon worden verklaard op bijvoorbeeld de briefschrijvers, die 

juist weigerden nog langer aan het landsbestuur deel te nemen.  

 

Naar een scherper schaduwbeeld 

 

‘De keuze der afbeeldingen vertrouw ik, dat volkomen gebillijkt zal worden. Inzonderheid 

verwacht ik, dat het de natie niet onaangenaam zal zijn, aan het hoofd dezes werks de 

schaduwbeelden te zien prijken van de meeste leden der Nationale Vergadering. Niemand toch zal 

twijfelen, dat het de eerste Nationaale Vergadering geweest is […] die over alle de delen van de 

Staatsregeling en haare grondslagen zulk een helder licht ontstoken heeft […] dat men haar slegts 

regt doet, met op deze wijze de verdiensten haarer leden […] te vereeuwigen.’2 

 

De woorden die Cornelis Rogge in 1799 vooraf liet gaan aan zijn Geschiedenis der Staatsregeling 

herbergen voor de hedendaagse lezer een ironie die aan tijdgenoten niet besteed was. Rogges 

uitgever Johannes Allart had ervoor gekozen de leden van de eerste Nationale Vergadering voor de 

eeuwigheid vast te leggen door hen, ter ‘onderhouding en verleevendiging’ van het ‘glansrijk licht’ 

dat zij hadden verspreid, zelf als donkere schimmen af te beelden. Evenmin als Allart ervoer Rogge 

dit als een tegenstrijdigheid; de silhouetportretkunst gold als een serieus artistiek genre en de 

moderne associatie van het silhouet met noties van anonimiteit en onherkenbaarheid was de 

achttiende-eeuwers vreemd. Zij waren, in de geest van de Zwitserse Verlichter Johann Kaspar 

Lavater, juist geneigd het schaduwbeeld van het menselijk gelaat te beschouwen als de ‘getrouwste 

uitbeelding’ die van een mens kon worden gegeven.3 

Voorwaarde was wel dat het beoogde model zich hiervoor leende. Ik begon Pioniers in 

schaduwbeeld met het verzoek aan Eduard van Beyma om zich te laten silhouetteren. Van Beyma 

heeft dit verzoek ontvangen, daarvan getuigt in zijn archief de brief van Rogges uitgever Allart, maar 

heeft er nooit aan voldaan. De zes uitslaande bladen aan het begin van de Geschiedenis der 

Staatsregeling zijn als een plakboek van Panini: 126 zwartomlijnde witte medaillons met als 

                                                 
2 Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, iii-iv. 
3 Lavater, Over de physiognomie, II, 128. 
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onderschrift de namen van de leden van de eerste Nationale Vergadering, ingedeeld op het gewest 

waarin ze waren verkozen. In 108 van de medaillons prijkt een silhouet; de overige achttien, 

waaronder op het vijfde blad die van Eduard van Beyma, blijven leeg. 

Het is mij een raadsel waarom Van Beyma als een van de weinigen niet bereid is geweest voor 

Rogges Geschiedenis te poseren. Toen het verzoek hem in 1799 bereikte, was hij wegens het district 

Harlingen lid van het Vertegenwoordigend Lichaam dat sinds 31 juli van het jaar daarvoor bijeen 

was. Daarvoor had hij sinds 1796 zitting gehad in alle wetgevende vergaderingen met uitzondering 

van het slechts anderhalve maand overbruggende Intermediair Wetgevend Lichaam, wat hem op de 

drempel van een nieuwe eeuw het op twee na meest ervaren Nederlandse parlementslid maakte. 

Dat uitgerekend Van Beyma heeft geweigerd zich bij wijze van eerbetoon aan zijn parlementaire 

verdiensten in schaduwbeeld te laten vastleggen, draagt bij aan het mysterie waarmee zijn politieke 

persona toch al omgeven is. 

Waarom bijvoorbeeld behoorde Van Beyma, nadat de Republikeinen hem wegens zijn rol in de 

Friese kwestie tevergeefs hadden trachten te weren uit de Nationale Vergadering en hij na zijn 

toelating nota bene medeoprichter was geweest van de door hen zo gehate Gemenebestgezinde 

burgersociëteit der Moderaten, niet tot de parlementsleden die de Republikeinse coupplegers op 22 

januari 1798 van hun ambt vervallen verklaarden? En waarom besloot Van Beyma vervolgens, als 

enige van de Moderaten die aan dit lot waren ontsnapt en in de wetenschap dat ook zijn eigen 

broer tot de afgezetten behoorde, zitting te nemen in de Constituerende Vergadering en daar te 

doen alsof er niets gebeurd was? Wellicht zullen we het antwoord op deze vragen nooit weten, 

wellicht ook ligt het nog ergens in de bronnen verscholen, maar ik moet het de lezer hier in elk 

geval schuldig blijven, zoals er meer en ook fundamenteler vragen zijn die met het verschijnen van 

deze studie onbeantwoord blijven. 

Ik hoop daarom met dit boek te hebben geïnspireerd tot nieuw onderzoek naar de vroegste 

parlementaire geschiedenis van Nederland. Binnen het parlementair-culturele domein verdienen 

thema’s als debatcultuur, parlementaire symboliek en de contemporaine receptie van het 

parlementaire bedrijf zeker meer aandacht. Andere desiderata blijven studies naar de precieze plaats 

van het Bataafse parlement binnen de bredere stroming van de Verlichting, een thema dat hier, de 

metaforiek ten spijt, onvoldoende aan bod kon komen, en naar de nog nauwelijks onderzochte 

doorwerking van de laat achttiende-eeuwse parlementaire gedachte, zowel in de parlementaire dark 

ages van het vroege Koninkrijk der Nederlanden als in de parlementaire renaissance die zich na 

1848 voltrok. Er zijn voor de historicus nog werelden te winnen op dit pioniersterrein, zij het steeds 

in de bescheiden wetenschap dat nieuw licht slechts kan bijdragen tot een verscherping van het 

schaduwbeeld.


