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SAMENVATTING 

 

Tot op heden werd er nooit een monografie gewijd aan het eerste parlement dat Nederland ooit had. 

Deze studie over de eerste Nationale Vergadering, de tweede Nationale Vergadering en de 

Constituerende Vergadering moet hierin verandering brengen. De wetgevende lichamen die tussen 1 

maart 1796 en 4 mei 1798 in Den Haag vergaderden, vat ik in dit boek onder de noemer Het eerste 

parlement van Nederland. Het woord ‘parlement’ hanteer ik daarbij in zijn hedendaagse betekenis van een 

openbare vertegenwoordigende vergadering die door verkiezingen tot stand is gekomen, en waar de 

leden handelen zonder bindend mandaat. 

Mijn uitgangspunt is geweest de geschiedenis van het eerste Nederlandse parlement, hoewel in 

de eerste plaats bedoeld als een proeve van academische bekwaamheid, niet uitsluitend toegankelijk te 

laten zijn voor de kleine groep specialisten die dit land rijk is. Door waar nodig aandacht te besteden aan 

de soms tamelijk gecompliceerde politieke context heb ik ernaar gestreefd een studie te schrijven die 

zonder al te veel voorkennis kan worden gelezen. Voorts heb ik 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.Ik heb gekozen 

voor een chronologisch-thematische aanpak, waarbij ieder hoofdstuk een ander onderwerp heeft, maar 

tegelijkertijd wordt vastgehouden aan een zekere chronologische opbouw. Elk van de thematische 

hoofdstukken vervult zo een eigen functie binnen dit boek, dat als een afgesloten verhaal kan worden 

gelezen. Daarnaast zoek ik met diverse thema’s nadrukkelijk aansluiting bij de bestaande literatuur, 

waardoor vergelijking met parlementen over de grenzen en door de tijd heen mogelijk wordt. 

In de eerste twee hoofdstukken ga ik in op de totstandkoming van de eerste Nationale 

Vergadering en de revolutionaire tijdsomstandigheden waarbinnen dit gebeurde. Hoofdstuk drie bevat 

een studie naar de achtergronden van de leden van de eerste Nationale Vergadering, die het bepalendst 

zijn geweest bij de vorming van de parlementaire cultuur van de gehele onderzochte periode. Ten 

grondslag aan dit hoofdstuk ligt de gedachte dat bij de keuze voor een parlementair-cultureel perspectief 

ook de personen achter de volksvertegenwoordigers van belang zijn. De relatief korte tijdspanne van 

twee jaar biedt hierbij een voordeel. In parlementair-culturele studies die een langere periode beslaan, is 
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het om begrijpelijke redenen ondoenlijk de personen achter de individuele volksvertegenwoordigers tot 

leven te wekken. Leden van het parlement figureren er als tamelijk eendimensionale karakters en dienen 

vooral ter illustratie van de heersende parlementaire cultuur op een bepaald moment. In Pioniers in 

schaduwbeeld heb ik getracht op dit punt enige diepte aan te brengen. 

In hoofdstuk vier ga ik in op de werking van het Bataafse parlement. Door oog te hebben voor 

de wijze waarop de vorming van de geschreven en ongeschreven regels van het parlementaire bedrijf zich 

in de eerste Nationale Vergadering voltrok, zoek ik aansluiting bij een van de hoofdthema’s van de 

parlementaire cultuurgeschiedenis. Aan de orde komen verder onder meer het personeel van het 

parlement, de rol van parlementaire commissies, het verloop van de debatten en de stemprocedure. 

Speciale aandacht gaat uit naar verschillen en overeenkomsten ten opzichte van de vergaderpraktijken 

van de oude Republiek en de praktijk van het Franse revolutionaire parlement. Binnen dit boek vervult 

dit hoofdstuk tegelijkertijd een dienende functie, omdat het de lezer in staat stelt de parlementaire 

praktijk zoals die in de volgende hoofdstukken naar voren komt zonder verdere toelichting te begrijpen. 

Een vergelijkbaar tweeledig doel dient ook hoofdstuk vijf. In de eerste plaats is dit hoofdstuk 

bedoeld als een aanzet tot wat ik hoop dat zal uitgroeien tot een meer omvattende kijk op de 

Nederlandse geschiedenis van de politieke partij. Het ontstaan van de moderne politieke partij wordt in 

Nederland doorgaans verbonden met de formele oprichting van de Anti-Revolutionaire Partij in 1879, 

of eventueel met de in 1868 opgerichte Algemeene Kiesvereeniging. Deze beide gebeurtenissen moeten 

zonder twijfel worden beschouwd als belangrijke mijlpalen binnen de Nederlandse partijgeschiedenis, 

maar zij vormen noch het begin van politieke theorievorming rond de ‘partij’ als fenomeen, noch dat 

van partijvorming in de politieke praktijk. In hoofdstuk vijf pleit ik ervoor de laat achttiende-eeuwse 

Nederlandse politiek voortaan niet langer te negeren in het onderzoek naar het ontstaan en de 

ontwikkeling van politieke partijen. Ik laat vervolgens zien hoe de aanhangers van twee Bataafse partijen 

zich onderling organiseerden, hoe ze beginselen deelden en welk partijbegrip ze daarbij zelf hanteerden. 

Een belangrijk voordeel van deze benadering is dat zij ook scherper zicht biedt op de 

volksvertegenwoordigers die juist principieel partijloos wensten te blijven. Waar deze groep in de 

geschiedschrijving over de Bataafse tijd vrijwel geheel buiten beeld is gebleven, krijgen onafhankelijke 

parlementsleden in mijn interpretatie een plaats binnen het parlementaire krachtenveld. De in 

hoofdstuk vijf gegeven analyse vormt mede om deze reden een onmisbare schakel binnen deze studie. 

In hoofdstuk zes verschuift de aandacht weer van de partij naar het parlement. Onder de leden 

van de eerste Nationale Vergadering leefden verschillende opvattingen over de vorm, de functie en de 

betekenis van het parlement. Deze kwamen aan de oppervlakte tijdens de constitutionele debatten die 

zouden resulteren in het grondwetsontwerp dat in augustus 1797 ter goedkeuring aan de bevolking werd 

voorgelegd. Aan de hand van het Dagverhaal en de door De Gou ontsloten notulen van de parlementaire 

constitutiecommissie ga ik onder meer in op de vraag of de wetgevende macht de enige macht was die in 
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een constitutionele orde het volk behoorde te vertegenwoordigen, en behandel ik het vraagstuk of het 

parlement uit een of uit twee kamers moest bestaan. 

Het Ontwerp van Constitutie vormde de inzet van een politieke strijd die in de Nederlandse 

geschiedenis zijn weerga niet kende. In de eerste paragraaf van hoofdstuk zeven concentreer ik me op de 

strijd zoals deze in het parlement werd uitgevochten; ook bespreek ik het aandeel dat de verschillende 

parlementsleden hadden in de voor- en tegencampagne die buiten het parlement werd gevoerd. Het 

politieke conflict staat ook centraal in het vervolg van dit hoofdstuk, waarin ik inga op de achtergronden 

van de staatsgreep die in de tweede Nationale Vergadering door de Republikeinse partij werd beraamd. 

Deze coup, die op 22 januari 1798 haar beslag kreeg, moest leiden tot een versteviging van de macht van 

het parlement ten opzichte van de gewestelijke overheden. Zij was echter ook een poging uit het keurslijf 

te breken van de reglementaire parlementaire politiek zoals die in 1796 vorm had gekregen. Het achtste 

hoofdstuk is gewijd aan de positie die het parlement innam binnen het revolutionaire bestel dat met de 

staatsgreep was ontstaan. In aansluiting op hoofdstuk zes behandel ik hier tevens de plaats van het 

parlement binnen de eerste Nederlandse grondwet, die in deze revolutionaire fase gestalte kreeg. 

In deze twee laatste hoofdstukken heb ik ervoor gekozen gedeeltelijk over te schakelen naar een 

meer evenementiële vorm van geschiedschrijving. Ik heb hiermee in de praktijk willen laten zien hoe 

aandacht voor de meer culturele aspecten van de politiek, zoals die in de eerdere hoofdstukken zijn 

geïntroduceerd, ook belangrijke interpretatieve gevolgen heeft voor de politieke geschiedenis als verhaal. 

Ik geloof dat het van essentieel belang is deze terugkoppeling te maken, al was het maar omdat historisch 

geïnteresseerden anders zullen moeten blijven terugvallen op handboekkennis die binnen het vakgebied 

reeds lang als gedateerd wordt beschouwd. 

Misschien wel de voornaamste herziening van het verhaal van de Bataafse Revolutie hangt 

samen met het cultuurhistorische thema dat als een rode draad door dit boek is verweven. Ik heb mij er 

bij het uitvoeren van mijn onderzoek steeds rekenschap van gegeven dat het lidmaatschap van het 

parlement niet vanzelf sprak voor de Bataafse burgers die voor dit voorheen nog niet bestaande ambt 

waren uitverkoren. De vraag naar de betekenis van dit lidmaatschap kwam voor het eerst in de 

Nederlandse geschiedenis concreet aan de orde nadat aan het begin van het jaar 1796 de verkiezingen 

voor de Nationale Vergadering hadden plaatsgevonden. Dat niet iedereen deze vraag gelijk 

beantwoordde, bleek toen sommige verkozenen weigerden zitting te nemen. Dit gegeven, waaraan in de 

bestaande geschiedschrijving nooit veel aandacht is geschonken, heeft een zwaar stempel gedrukt op de 

debatten waarin de parlementsleden reflecteerden op de verantwoordelijkheden die hoorden bij hun 

ambt. Het thema keerde in verhevigde vorm terug op de parlementaire agenda na de staatsgreep van 22 

januari 1798, toen een aanzienlijk deel van de zittende leden niet langer bereid bleek dit ambt te blijven 

vervullen. 

De overgebleven parlementsleden worstelden met het feit dat de in hun ogen gewetensvolle 

wijze waarop ze aan het ambt invulling gaven steeds minder overeenstemde met het publieke beeld dat 
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van hen was ontstaan. De concreetste manifestatie van deze worsteling vormt het decreet van 4 mei 

1798. Met dit besluit, dat in de geschiedschrijving te gemakkelijk is afgedaan als een daad van 

onvervalste machtshonger, continueerde de Constituerende Vergadering zichzelf door zich zonder 

verkiezingen uit te roepen tot constitutioneel Vertegenwoordigend Lichaam. De 

totstandkomingsgeschiedenis van het decreet van 4 mei, waarin een grote rol was weggelegd voor de 

Franse gezant Charles Delacroix, wordt in de slotparagraaf van hoofdstuk acht geanalyseerd. Met het 

decreet zelf eindigt de eerste, pre-constitutionele fase van het Nederlandse parlement, en daarmee de 

hoofdtekst van dit boek. 

Het verhaal van het eerste parlement van Nederland kreeg op 12 juni 1798 een betekenisvol 

staartje toen het Vertegenwoordigend Lichaam als gevolg van een nieuwe staatsgreep werd ontbonden. 

In de epiloog wordt duidelijk dat het decreet van 4 mei een cruciale rol speelde bij de legitimering van 

deze coup, en dat aan dit decreet sterk uiteenlopende duidingen werden gegeven. Het onbegrip waarop 

de staatsgreep van 12 juni drie jaar later nog altijd kon rekenen bij een Republikeins parlementslid dat 

bij die gelegenheid was afgezet, vormt de opmaat naar een conclusie waarin ik de balans opmaak van 

deze breed opgezette studie naar het eerste Nederlandse parlement. 

Deze studie is gebaseerd op ambtelijke bronnen, egodocumenten, pamfletten en politieke 

periodieken, maar met afstand de belangrijkste bron was het zogenoemde Dagverhaal. De contemporaine 

handelingen van de zittingen van het parlement vormen een unieke bron die in historisch onderzoek tot 

op heden nooit op waarde is geschat. Nergens anders biedt het bronnenmateriaal de gelegenheid een 

bijzondere generatie achttiende-eeuwers op een dergelijke schaal met elkaar in dialoog te zien treden 

over alle onderwerpen die hen bezighielden. Een van de doelstellingen van deze studie was een indicatie 

te geven van de uitzonderlijke rijkdom van deze bron en zo wegwijs te bieden in wat hopelijk zal 

uitgroeien tot een vruchtbare nieuwe onderzoeksagenda. 

  


