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Inleiding
De Bataafse Republiek
Revoluties zijn zeldzaam in Nederland, maar in de late achttiende eeuw vonden er
liefst twee plaats. De eerste was de Patriotse revolutie van 1787, de tweede de
Bataafse Revolutie van 1795, die een einde maakte aan de Republiek der Zeven
Verenigde Provinciën. Tijdens de Bataafse Republiek (1795-1806) werd het politieke
bestel van de oude Republiek volledig omgegooid. Nederland werd een eenheidsstaat
en een vertegenwoordigende democratie. Oude privileges en erfelijke rechten werden
afgeschaft en maakten plaats voor gelijke rechten en plichten voor staatsburgers. De
macht en de taken van de staat namen toe. Dit alles werd bovendien vastgelegd in de
eerste Nederlandse grondwet, de Staatsregeling van 1798. Al deze hervormingen
waren gebaseerd op revolutionaire idealen en verwoord binnen een specifiek politiek
vertoog.
Dit boek is een analyse van dat vertoog en de idealen die ermee samenhingen.
Met die analyse wil ik in de eerste plaats laten zien op welke opvattingen de Bataafse
hervormingen gebaseerd waren. Daarnaast wil ik antwoord geven op de vraag hoe dit
politieke vertoog past binnen de ontwikkeling van de Nederlandse politiek in de late
achttiende eeuw. Betekende de Bataafse opvatting over politiek een breuk met het
verleden, en in hoeverre was er in de Bataafse Republiek sprake van een modern
politiek vertoog? 1
Het incorporeren van de Bataafse Republiek in een verhaal over de
ontwikkeling van de Nederlandse politieke geschiedenis is geen vanzelfsprekendheid.
De elf jaren van de Bataafse Republiek worden meestal geschaard onder de
overkoepelende benaming ‘Franse Tijd’, of soms ‘Bataafs-Franse Tijd’. Het is met
name de term Franse Tijd die aangeeft hoe door historici en in de publieke opinie
tegen de Bataafse Republiek werd en vaak nog wordt aangekeken. Lange tijd, vanaf
het moment dat de historicus Colenbrander begin twintigste eeuw een
indrukwekkende reeks monografiën en bronnenpublicaties over de late achttiende en

1

Op het begrip ‘modern’ wordt hieronder ingegaan. Inzake de problematiek rondom de modernisering
van de Nederlandse politiek, zie N.C.F. van Sas, De Metamorfose van Nederland. Van oude orde naar
moderniteit 1750-1900 (Amsterdam 2005) 25-26, 175. Voor een bespreking van het begrip moderniteit
en theorieën over modernisering, zie D. Eyoh, ‘Modernization’, in: M. Horowitz ed., New Dictionary
of the History of Ideas, vol. IV (Detroit 2005) 1485-87; G. Rozman, ‘Modernization Theory’, in:
Horowitz ed., New Dictionary of the History of Ideas, vol. IV, 1487-90.

1

vroege negentiende eeuw liet verschijnen, overheerste het beeld dat de Bataafse
Republiek

een

vazalstaat

van

Frankrijk

was

met

een

zeer

beperkte

bewegingsvrijheid. 2
De totstandkoming van de Bataafse Republiek was immers te danken geweest
aan een Frans leger dat begin 1795, na een eerdere deels mislukte poging in 1793, de
Noordelijke Nederlanden binnenviel en een machtswisseling mogelijk maakte. Een
deel van dat leger bleef in de Bataafse Republiek achter, evenals een Franse gezant in
het centrum van de Bataafse politiek. De Franse aanwezigheid, gevoegd bij de hoge
bevrijdingspremie die door de Fransen was bedongen (het astronomische bedrag van
100 miljoen gulden) werden als bewijs aangevoerd dat er tussen 1795 en 1806 eerder
sprake was van een ‘bezetting’ van de Noordelijke Nederlanden dan van een
‘bevrijding’. 3 Bovendien hadden de Fransen vooral baat bij een stabiele vazalstaat die
zijn schuld af kon lossen, waardoor het doorvoeren van een sociale revolutie (een
wens van een deel van de Nederlandse revolutionairen) onmogelijk werd. 4
Binnen deze opvatting werd ook uitgegaan van een sterke ideologische
beïnvloeding van de Nederlandse revolutionairen door de Franse Republiek; zij (met
name de radicale revolutionairen) probeerden buitenlandse ideeën en opvattingen te
implementeren in de Republiek, terwijl dat niet strookte met de Nederlandse
tradities. 5 Hervormingen uit de Bataafse jaren, zoals de invoering van de
eenheidsstaat, burgerlijke rechten, een grondwet en een vertegenwoordigende
democratie werden zo gezien als Franse importproducten die pas in het verhaal van de
Nederlandse politiek gingen passen op het moment dat zij een ‘nationale’ invulling
kregen of een ononderbroken toekomst voor zich hadden: vanaf 1813, 1848 of 1917.
De Bataafse Republiek hield bovendien na elf jaar op te bestaan om plaats te maken
voor een monarchie die tot het einde van de negentiende eeuw weinig democratisch
2

H.T. Colenbrander, De Bataafsche Republiek (Amsterdam 1908) 1; Idem, Gedenkstukken der
Algemeene Geschiedenis van Nederland van 1795 tot 1840 (Den Haag 1905-1922, 10 delen) deel 1-5.
Zie voor een uitgebreide bespreking van deze visie Simon Schama, Patriotten en bevrijders. Revolutie
in de Noordelijke Nederlanden 1780-1813 (Amsterdam 1989) 41-46. Van Schama’s Patriots and
Liberators uit 1977 is in dit proefschrift de Nederlandse vertaling met nieuw voorwoord van Schama
en correcties van vertaler Ger Groot gebruikt.
3
Piet de Rooy, Republiek van rivaliteiten (Amsterdam 2002) 19: ‘Dit [de centralisatie van de
Republiek, MR] zou pas gebeuren nadat Frankrijk besloten had de idealen van vrijheid, gelijkheid en
broederschap ook aan andere landen te gunnen en in 1795 de Republiek te bezetten, een militaire
manoeuvre die de Fransen als ‘bevrijding’ aanduidden […].’ De Rooy typeert de Frans-Bataafse relatie
als een ‘schijnzelfstandigheid’.
4
E.H. Kossmann, De lage landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en België. Deel I: 1780-1914
(Amsterdam 2005, oorspronkelijke uitgave 1978) 79.
5
Colenbrander, De Bataafsche Republiek, 74-75; Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt, 1800.
Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag 2001) 557-562; Kossmann, De lage landen I, 84.
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van karakter was. 6 Zowel de idealen als de praktijk van de revolutionaire Republiek
(republikeinse regeringsvorm, vertegenwoordigende democratie) konden zo als
mislukking beschouwd worden vanuit de Franse annexatie van 1810 en de restauratie
van 1813 die op haar bestaan volgden.
Na de Tweede Wereldoorlog hebben verschillende historici die zich intensief
met de Bataafse Republiek bezighielden het beeld van ‘bezetting’ en ‘mislukking’
genuanceerd of zelfs omvergegooid. In de jaren 1950 plaatste de Amerikaanse
historicus Robert Palmer de Nederlandse laatachttiende-eeuwse revoluties al in een
breder perspectief van ‘democratische revoluties’ die zich door de hele Atlantische
wereld verspreidden. 7 Pieter Geyl wees in dezelfde periode in zijn Geschiedenis van
de Nederlandse Stam op het eigen karakter van het Nederlandse revolutietijdvak, een
opvatting die werd gedeeld door Simon Schama in diens Patriots and Liberators uit
1977. Zij ontkenden de Franse invloed niet, maar hechtten meer betekenis aan het
interne debat en de bewegingsvrijheid die de Bataven in ieder geval tot omstreeks
1800 zouden hebben gehad. 8
Dat de Bataafse revolutionairen tot de eeuwwisseling een grote mate van
zelfbestuur hadden werd bevestigd door het werk van L. de Gou die onderzoek deed
naar de totstandkoming van de Nederlandse grondwetten uit deze periode. Hij kwam
daarbij tot de conclusie dat de Fransen weliswaar een aantal voorwaarden stelden
maar dat de Bataven verder vrij waren in het vormgeven van hun nieuwe politieke
orde – een mogelijkheid waar zij volop gebruik van hebben gemaakt blijkens de
overweldigende hoeveelheid parlementaire debatten, grondwetscommissiestukken,
pamfletten en politieke tijdschriften. 9

6

Lodewijk Blok, Stemmen en kiezen. Het kiesstelsel in Nederland in de periode 1814-1850 (Groningen
1987) 250-252, 266-270; Jeroen van Zanten, Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard. Politieke
discussie en oppositievorming 1813-1840 (Amsterdam 2004) 12, 321. Van Zanten laat overigens zien
dat republikeinse en democratische sentimenten nog steeds aanwezig waren in de periode 1813-1848.
7
R.R. Palmer, The Age of the Democratic Revolution. A political history of Europe and America, 17601800 (Princeton 1959-1964, 2 delen); Idem, ‘Much in little. The Dutch Revolution of 1795’, The
Journal of Modern History 26 (1954) 64-80.
8
Pieter Geyl, Geschiedenis van de Nederlandse stam (herziene uitgave, Amsterdam en Antwerpen
1948-1959, 3 delen) deel III, 7; Schama, Patriotten en bevrijders, 176-181.
9
L. de Gou ed., Het plan van constitutie van 1796. Chronologische bewerking van het archief van de
eerste constitutiecommissie ingesteld bij decreet van de nationale vergadering van 15 maart 1796 (Den
Haag 1975); Idem ed., Het ontwerp van constitutie van 1797. De behandeling van het plan van
constitutie in de nationale vergadering (Den Haag 1983-1985, 3 delen); Idem ed., De staatsregeling
van 1798. Bronnen voor de totstandkoming (Den Haag 1988-1990, 2 delen); Idem ed., De
staatsregeling van 1801. Bronnen voor de totstandkoming (Den Haag 1995); vergelijk Raymond
Kubben, Regeneration and hegemony. Franco-Batavian relations in the revolutionary era, 1795-1803
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Vanaf de jaren 1980 is er in het onderzoek naar de Bataafse Republiek veel
meer aandacht gekomen voor de politieke ontwikkelingen in de late achttiende eeuw
vanuit de gedachte dat zich in het gebied dat door tijdgenoten steeds vaker
‘Nederland’ werd genoemd een eigen ‘politieke cultuur’ ontwikkelde die invloeden
uit het buitenland kende maar ook voor een groot deel bepaald werd door de lokale
politieke omstandigheden en visies op het verleden. Over het gebruik en betekenis
van de term politieke cultuur is de afgelopen decennia het nodige geschreven, maar de
meest nuttige en concrete definitie blijft in mijn ogen die van Keith Michael Baker uit
1990. 10 Baker ziet politiek als de activiteit waarmee individuen en groepen in een
samenleving claims leggen op die samenleving en hun machtsverhoudingen regelen.
De politieke cultuur bestaat vervolgens uit de vertogen en symbolische praktijken
waarmee deze claims gemaakt worden, de wijze waarop deze claims al dan niet
legitiem kunnen worden en daarmee ook wat de grenzen en identiteit van de politieke
gemeenschap zijn. Het is van belang om op te merken dat politieke cultuur voor
Baker vooral bepaald wordt door taal. Vorm en inhoud van het politieke vertoog
bepalen in zijn ogen politieke functies, en zijn ook bepalend voor het gezag van het
politieke systeem. 11
Sinds de late jaren tachtig zijn verschillende onderdelen van de Bataafse
politieke cultuur onderzocht, zoals de symbolische representatie van de revolutie, de
revolutionaire volksfeesten en de uitwisseling (of ‘transfer’) van verschillende
politiek-culturele elementen tussen de verschillende revolutionaire republieken waar
de Bataafse er één van was. 12 De hernieuwde aandacht voor de politieke geschiedenis

(Leiden 2011). Voor de pers, zie Pieter van Wissing ed., Stookschriften. Pers en politiek tussen 1780 en
1800 (Nijmegen 2008).
10
Keith Michael Baker, Inventing the French Revolution (Cambridge 1990) 4-5. De politieke
cultuurbenadering voor de Franse Revolutie is vooral uitgewerkt in de vierdelige reeks The French
Revolution and the Creation of Modern Political Culture: Keith Michael Baker ed., The Political
Culture of the Old Regime (Oxford 1987); Colin Lucas ed., The Political Culture of the French
Revolution (Oxford 1988); François Furet en Mona Ozouf ed., The Transformation of Political Culture
1789-1848 (Oxford 1989); Keith Michael Baker ed., The Terror (Oxford 1994). Zie ook W.R.E.
Velema, ‘Post-revisionistische perspectieven. De Franse revolutie als transformatie van de politieke
cultuur?’, Theoretische Geschiedenis 16 (1989) aflevering 1, 75-96, aldaar 79-84. Voor de uitwerking
van het politieke cultuurbegrip in Nederland zie N.C.F. van Sas, ‘Opiniepers en politieke cultuur’, in F.
Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas ed., Voor vaderland en vrijheid. De revolutie van de
patriotten (Amsterdam 1987) 97-130 en Hans Righart, ‘Politieke geschiedenis en politieke cultuur’, in:
Hans Righart ed., De zachte kant van de politiek. Opstellen over politieke cultuur (Den Haag 1990) 1127.
11
Baker, Inventing the French Revolution, 4-5; Lynn Hunt, Politics, Culture and Class in the French
Revolution (Berkeley en Los Angeles 1984) 12-13.
12
Frans Grijzenhout, Feesten voor het vaderland. Patriotse en Bataafse feesten 1780-1806 (Zwolle
1989); Joost Rosendaal ed., De Nederlandse Revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799
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vanuit het politieke cultuurperspectief leidde ook tot een nieuwe fase in de
beoordeling van de Bataafse Republiek als geheel. De (pogingen tot) politieke
hervormingen in deze periode moeten daarbij volgens de historicus Niek van Sas
gezien worden als onderdeel van de politieke modernisering van Nederland die zich in
de periode 1750-1850 voltrok. 13 Daarmee zijn we ver af van de kwalificatie van de
Bataafse Republiek als weinig relevant of mislukt: de Bataafse Republiek was niet
alleen een belangrijke schakel van wat Robert Fruin in de negentiende eeuw
aanduidde als een ‘overgangstijd’, maar ook als begin van de moderne Nederlandse
natiestaat. 14 Naast deze opvatting bestaat echter nog steeds de oudere visie waarin de
Bataafse Republiek als een van buiten opgedrongen en grotendeels mislukt politiek
experiment gezien wordt. 15
Hoewel er de laatste decennia dus meer onderzoek is geweest naar de
verschillende aspecten van de Bataafse politiek en politieke cultuur is er veel minder
aandacht besteed aan de opvattingen en ideeën van de Bataafse revolutionairen en de
politieke vertogen die zij gebruikten. I.L. Leeb heeft in de jaren zeventig de
ideologische wortels van de Bataafse Republiek onderzocht, en gesteld dat de
Bataafse opvattingen veel minder beïnvloed waren door historische redeneringen dan
die van de patriotten van de jaren 1780. Leebs onderzoek gaf echter geen inhoudelijke
analyse van de Bataafse debatten. 16 Van Sas heeft in een poging de politieke strijd
van de Bataafse Republiek te duiden de revolutionairen ingedeeld langs vier
‘scenario’s’, vier verschillende toekomstvisies. Hij onderscheidt een federalistisch,
een moderaat, een revolutionair republikeins en een ‘zedelijk’ scenario; dit laatste
scenario moet begrepen worden als een programma van gecombineerde staat- en
natievorming met als doel het economische en maatschappelijke verval van Nederland
te keren. 17 W.R.E. Velema heeft het constitutionele debat uit de Bataafse periode
beschreven als een debat tussen liberalen en republikeinen, en tevens gesteld dat het
republikeinse denken in de laatste decennia van de achttiende eeuw wezenlijk van

(Nijmegen 2005); Annie Jourdan, La Révolution batave. Entre la France et l’Amérique (1795-1806)
(Rennes 2008); Arianne Baggerman en Rudolf Dekker, De wondere wereld van Otto van Eck. Een
cultuurgeschiedenis van de Bataafse Revolutie (Amsterdam 2009, 2e herziene druk); zie ook de
artikelen van Van Sas over de Bataafse tijd, Metamorfose, 275-399.
13
Van Sas, Metamorfose, 17-67, met name 24-26.
14
Van Sas, Metamorfose, 17, 43-44.
15
Zie voetnoot 3; Mijnhardt en Kloek, 1800 Blauwdrukken, 562-563, 578.
16
I. Leonard Leeb, The Ideological Origins of the Batavian Revolution. History and Politics in the
Dutch Republic 1747-1800 (Den Haag 1973).
17
Van Sas, Metamorfose, 277-292 ( ‘Scenario’s voor een onvoltooide revolutie’).
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karakter veranderde. Volgens Velema voltrok de conceptuele verandering zich echter
in de Patriottentijd, en vond in de periode na 1795 alleen nog een praktische
uitwerking plaats. 18
Een uitgebreid onderzoek dat zich specifiek richt op het Bataafse politieke
vocabulaire ontbreekt echter. Dat onderzoek is om een aantal redenen wenselijk. In de
eerste plaats wordt politiek, zoals we hierboven zagen, voor een belangrijk deel
gevormd door de wijze waarop er over de politiek wordt nagedacht en gesproken.
Willen we begrijpen waarom de Bataven een revolutie noodzakelijk achtten en
uitvoerden en wat een ‘nieuwe’ Republiek voor hen betekende dan is een onderzoek
naar de Bataafse politieke taal onontbeerlijk. Zoals we hieronder zullen zien is het
moeilijk spreken van ‘de’ politieke taal, omdat in de Bataafse periode verschillende
visies op de politiek, met hun eigen vocabulaire, naast elkaar bestonden. Desondanks,
zo zal worden betoogd, kende het politieke debat in de Bataafse Republiek specifieke
kaders en een specifieke dynamiek die het onderscheidde van de periodes voor en na
de Bataafse Republiek.
Daarnaast maakt een dergelijk onderzoek het mogelijk om vergelijkingen te
maken met andere periodes uit de achttiende en negentiende eeuw. Voor de
Patriottentijd is het politieke vertoog uitgebreid onderzocht, zodat een analyse van het
Bataafse discours kan bijdragen aan de discussie over de vraag in hoeverre het
Bataafse en patriotse politieke denken van elkaar verschilden. 19 Tenslotte kan dit
onderzoek inzichtelijk maken hoe de modernisering van het Nederlandse politieke
vocabulaire vorm kreeg. In de Bataafse tijd werden opvattingen ontwikkeld en
hervormingen doorgevoerd die we associëren met de moderne Nederlandse politiek:
de

eenheidsstaat,

het

staatsburgerschap,

een

grondwet,

een

gekozen

volksvertegenwoordiging, de machtenscheiding, grondrechten en de verwerping van
het corporatisme waarin rechten en privileges verdeeld zijn over specifieke groepen
18

W.R.E. Velema ‘Revolutie, Republiek en Constitutie: de ideologische context van de eerste
Nederlandse grondwet’, in: N.C.F. van Sas en Henk te Velde ed., De eeuw van de Grondwet. Grondwet
en politiek in Nederland 1798-1917 (Deventer 1998) 20-44; Idem, ‘1795 en de geschiedenis van het
Nederlandse republikanisme’, De Achttiende Eeuw 28 (1996) aflevering 1-2, 29-38; Idem, Omstreden
Oudheid. De Nederlandse achttiende eeuw en de klassieke politiek (Amsterdam 2010) voor de rol van
de klassieke oudheid in het Bataafse politieke denken
19
Het patriotse politieke vocabulaire is vooral op de kaart gezet door W.R.E. Velema; voor zijn
belangrijkste bijdragen, zie Republicans. Essays on eighteenth-century Dutch political thought (Leiden
2007). Zie ook Van Sas, Metamorfose, 175-195 en S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme. Politieke
cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam 1995). Voor de relatie tussen de Patriotse en Bataafse
revoluties, zie Velema, ‘1795 en de geschiedenis van het Nederlandse republikanisme’, 29-38 en
Stephan Klein, ‘De sprong naar ’95. Van patriots naar Bataafs republikanisme’, De Achttiende Eeuw 28
(1996) aflevering 1-2, 39-46.
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en standen in de samenleving. Op basis van welke opvattingen en argumenten werden
deze hervormingen verdedigd, en in hoeverre zijn deze voor ons herkenbaar?
In dit boek worden de Bataafse politieke opvattingen onderzocht aan de hand
van de discussies over de nieuwe politieke orde, om antwoord te krijgen op de vraag
door welke idealen het Bataafse politieke debat zijn richting en dynamiek kreeg. Deze
discussies worden nadrukkelijk gekoppeld aan de institutionele vormgeving van de
Bataafse Republiek, en waar nodig aan de specifieke politieke omstandigheden. Er is
echter voor gekozen om de dagelijkse politieke discussies in de eerste plaats te
beschouwen als onderdeel van een groter ideologisch geheel. Omdat het mij te doen is
om dit grotere geheel is vooral de ideologische context bepalend geweest voor de
analyse van de Bataafse politieke opvattingen. Het perspectief is het perspectief van
bovenaf, waarbij soms ingezoomd wordt om daarna weer terug te keren naar de
hoofdlijnen van de discussies die bepalend waren gedurende de zes jaar waarin de
Nederlandse politieke orde fundamenteel werd gewijzigd.
Daarbij worden de twee belangrijkste elementen van de gewenste politieke
orde behandeld. Aan de ene kant staan de discussies over de staatsvorm, de wijze
waarop de bevoegdheden van de staat zijn verdeeld over overheidsverbanden. Moest
de Bataafse Republiek een federatie blijven of een eenheidsstaat worden? Hoe
omvattend moest de staat zijn en hoe moest zijn macht gereguleerd worden? Aan de
andere kant staan de discussies over de regeringsvorm, de wijze waarop de
overheidsverbanden geregeerd worden. Op welke wijze diende het Bataafse volk
geregeerd te worden? En wie had daar vervolgens wat over te zeggen? Bovenstaande
vier vragen en debatten met betrekking tot de staatsvorm en de regeringsvorm komen
aan bod in de vier delen van dit boek.
De antwoorden op deze vragen worden gezocht in de periode van 1795 tot
1801. 20 Na het uitbreken van de Bataafse Revolutie in januari 1795 kregen de
revolutiegezinde Nederlanders de kans om hun lang gekoesterde wensen ten uitvoer te
brengen. Stadhouder Willem V, die door de hervormingsgezinde Nederlanders
verantwoordelijk was gehouden voor de misstanden in de Republiek, vluchtte naar
Engeland. De plekken van de oranjegezinde regenten werden ingenomen door een
20

Voor een goed overzicht van de gebeurtenissen uit de periode 1795-1798, zie Geyl, Geschiedenis
van de Nederlandse stam deel III, 285-490; Cornelius Rogge, Tafereel van de geschiedenis der jongste
omwenteling in de Vereenigde Nederlanden (Amsterdam; Allart 1796); Idem, Geschiedenis der
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bont gezelschap van revolutionairen. Voor een groot deel ging het om oude patriotten,
die in de jaren 1780 een hervormingsbeweging hadden gevormd die in 1787 uiteen
was geslagen door Pruisische troepen die de stadhouder te hulp waren geschoten. Een
deel van de patriotten was naar de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk gevlucht, en
keerde nu triomfantelijk met het Franse leger terug. 21 De meerderheid bestond echter
uit oud-patriotten die ‘ondergronds’ waren gegaan na 1787, en een jongere generatie
die deelde in de politieke onvrede over het bestaande bestel.
Na de voltrekking van de revolutie begon het echte werk: de Bataafse idealen
moesten worden omgezet in een nieuwe politieke en maatschappelijke ordening,
vastgelegd in een grondwet, die het geluk en welzijn van het Bataafse volk zou
moeten verzekeren. Na lange onderhandelingen besloten de Bataven dat het opstellen
van een grondwet zou worden overgelaten aan een constitutiecommissie die benoemd
werd uit de Nationale Vergadering, het eerste democratisch gekozen parlement van
Nederland. Deze Vergadering, die op 1 maart 1796 de taken van de oude Staten
Generaal overnam, had zitting tot augustus 1797, toen het door haar goedgekeurde
grondwetsontwerp in een referendum werd afgewezen.
De Tweede Nationale Vergadering ging vervolgens aan de slag met een nieuw
ontwerp, maar op 22 januari 1798 pleegde een groep radicale Bataven die zich niet
kon vinden in de snelheid en de richting van het politieke proces, een staatsgreep.
Onder het Staatsbewind dat volgde werd in korte tijd de eerste Nederlandse grondwet,
de Staatsregeling van 1798, per referendum ingevoerd. Desondanks bestond er grote
onvrede over een aantal onderdrukkende en inconstitutionele maatregelen van het
revolutionaire bewind, zodat op 12 juni 1798 een nieuwe coup volgde. Drie jaar lang
functioneerde het politieke bestel onder de Staatsregeling, toen een derde en laatste
staatsgreep uit de Bataafse Republiek leidde tot een meer gematigde grondwet. In
1801 werd ook de laatste angel uit het openbare politieke debat getrokken; de stroom
pamfletten en politieke tijdschriften droogde op en het parlementaire debat verstomde.
Hoewel 1801 niet het einde was van de Bataafse Republiek (dat kwam pas in 1806
met de invoering van het Koninkrijk Holland) of een terugkeer naar prerevolutionaire
tijden was er een einde gekomen aan de experimentele politieke fase van de
Nederlandse revolutie. Het jaar 1801 is daarom gekozen als einddatum van dit
onderzoek.
21

Over de lotgevallen van deze gevluchte patriotten, zie Joost Rosendaal, Bataven! Nederlandse
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Woordenstrijd en begripsgeschiedenis
Om de gestelde vragen te beantwoorden wordt in dit onderzoek een begripshistorische
benadering gebruikt. Begripsgeschiedenis is een historische benadering waarin de
betekenisontwikkeling en verandering van begrippen centraal staat. Deze benadering
kwam vanaf de jaren 1960 voort uit een kritiek op de meer traditionele
ideeëngeschiedenis en intellectuele geschiedenis. De belangrijkste kritiek, bij monde
van de Britse historicus Quentin Skinner, was de vooronderstelling binnen de ‘history
of ideas’ dat ideeën een bepaalde kern of fundamentele betekenis hebben. Ideeën en
begrippen ontlenen volgens Skinner hun betekenis echter slechts (althans voor zover
wij dat kunnen beoordelen) aan hun context. Die context is voor Skinner de context
van de tekst. Woorden krijgen volgens Skinner hun betekenis door de functie en het
doel dat ze binnen een tekst, of tussen teksten innemen. 22
Door de linguïstische context van ideeën en begrippen te benadrukken
probeerde Skinner een oplossing te bieden voor het anachronisme en reductionisme
dat in zijn ogen de ideeëngeschiedenis bedreigde. Anachronisme omdat het toekennen
van een fundamentele betekenis aan een idee of begrip altijd vanuit het heden gebeurt
en dus veronderstelt dat deze betekenis ook in het verleden al aanwezig was.
Reductionisme omdat met ‘context’ in de ideeëngeschiedenis vaak de sociale,
culturele en politieke context van een idee werd bedoeld, en daarmee konden ideeën
al te makkelijk gereduceerd worden tot een product van deze sociale context,
waarmee de scheppende kracht van taal en ideeën ontkend werd. 23 Als men wil
onderzoeken wat bijvoorbeeld ‘vrijheid’ in een bepaalde tekst betekende dan moet
men deze betekenis afleiden uit de manier waarop het woord in die tekst wordt
gebruikt en retorisch wordt ingezet, aldus Skinner.
Ook in de begripsgeschiedenis wordt taal serieus genomen, maar daarmee
houdt de overeenkomst met de visie van Skinner op. In de strenge linguïstischcontextuele visie van Skinner kan er eigenlijk nauwelijks sprake zijn van iets als een
‘begrip’. Dit impliceert een zekere eenheid of continuïteit die volgens hem niet kan
bestaan, omdat woorden alleen op een zinvolle manier begrepen kunnen worden

22

Quentin Skinner, Visions of Politics. Volume I. Regarding method (Cambridge 2002) 57-59, 176177. Deze opvatting werd door Skinner voor het eerst geuit in het artikel ‘Meaning and understanding
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binnen hun contemporaine linguïstische context. 24 Andere historici van de zogeheten
‘Cambridge School’ waar Skinner deel van uitmaakte waren minder streng, of stelden
andere vragen. In dit verband dient de historicus J.G.A. Pocock genoemd te worden.
Pocock was evenmin gecharmeerd van de term ‘conceptual history’, maar hij stelde
dat het wel degelijk mogelijk is om in de geschiedenis van het politieke denken
bepaalde denkpatronen of vertogen - door Pocock aangeduid als politieke taal of
vocabulaire - te ontwaren, en dat deze talen op verschillende momenten en plaatsen
van invloed waren binnen het politieke denken. 25
In Duitsland ontwikkelde zich een andere variant, de Begriffsgeschichte onder
invloed van de historicus Reinhart Koselleck. De Duitse begripshistorici hadden hun
grootste project met de reeks Geschichtliche Grundbegriffe (GG) waarvoor de
geschiedenis van meer dan honderd sociale en politieke kernbegrippen uit de Duitse
taal werd onderzocht. De medewerkers van het project richtten zich net als de
Cambridge historici op klassieke en minder klassieke politiek-theoretische teksten,
maar onderzochten ook woordenboeken, juridische teksten en persmateriaal. 26
Koselleck stelde daarbij voor om begrippen juist te plaatsen binnen hun specifiek
historische sociale en politieke context, en niet slechts te herleiden tot hun
linguïstische functies. 27 Wat die politieke en sociale context precies inhoudt en hoe
begrip en context (de relatie tussen Wort en Sache) zich precies tot elkaar verhouden
werd overigens niet helemaal duidelijk, wat ook bleek uit de verschillende wijzen
waarop de auteurs van de GG met het probleem omgingen. 28
Van belang voor dit onderzoek is vooral de centrale stelling van de GG.
Koselleck meende dat de onderzochte begrippen in de periode 1750-1850 een diepe
betekenisverandering ondergingen. Zij kregen in deze periode, aangeduid met het
24

W.R.E. Velema, ‘Nederlandse begripsgeschiedenis. Ten geleide’, in: N.C.F. van Sas ed., Vaderland.
Een geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw tot 1940 (Amsterdam 1999) ix-xvii, aldaar xiv.
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J.G.A. Pocock, Virtue, commerce and society: Essays on Political Thought and History, Chiefly in the
Eighteenth Century (Cambridge 1985) 1-34; voor Pocock’s opvatting over begripsgeschiedenis, zie
James Schmidt, ‘How historical is Begriffsgeschichte?’, History of European Ideas 25 (1999) 9-14,
aldaar 9.
26
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Conceptual History’, International Journal of Politics, Culture and Society 2 (1989) 308-325
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begrip Sattelzeit, een moderne betekenis, dat wil zeggen dat hun betekenis min of
meer direct door ons begrepen kan worden; ze waren ‘unmittelbar verständlich’
geworden. 29 Deze modernisering bestaat volgens Koselleck uit vier ontwikkelingen.
Begrippen werden toepasbaar op en inzetbaar door meerdere sociale groepen
(Demokratisierung). Begrippen werden inhoudelijk aangepast aan een nieuwe vorm
van historisch denken die lineair was geworden, waardoor begrippen dynamischer
werden, konden gaan verwijzen naar een onbekende toekomst, en gebruikt om
verwachtingen over die toekomst uit te spreken (Verzeitlichung). De begrippen
konden daarnaast worden ingezet als onderdeel van politieke ideologieën
(Ideologisierbarkeit) en werden veel directer inzet van politieke strijd waardoor ook
de polemische lading toenam (Politisierung). 30
Hoewel dit onderzoek vanwege het kleine aantal jaren waarop het betrekking
heeft geen algemene uitspraken kan doen over het bestaan van een Sattelzeit in
Nederland tussen 1750 en 1850, moet vastgesteld worden dat de vier ontwikkelingen
die door Koselleck zijn beschreven over het algemeen opgaan voor het politieke
spraakgebruik in de Bataafse periode. Dat roept de vraag op of de Nederlandse
begripsgeschiedenis in algemene zin het patroon volgt dat door Koselleck is
gesignaleerd. In het Nederlandse begripshistorische project, dat in 1999 de eerste
studies naar de begrippen ‘vaderland’ en ‘vrijheid’ opleverde, was dit ook een van de
centrale vragen. De hypothese was dat de afwijkende politieke, sociale, economische
en culturele positie van de Republiek vanaf de Opstand wellicht gereflecteerd werd in
een specifiek Nederlands patroon van begripsontwikkeling. 31 Heeft Nederland
wellicht twee ‘Sattelzeiten’ gekend?
Een laatste (wederom Duits) project dat genoemd dient te worden is dat onder
leiding van Rolf Reichardt, het Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in
Frankreich 1680-1820. Dit project dat het politieke vocabulaire van de Franse
Revolutie probeerde bloot te leggen en te duiden legt meer dan in de
Begriffsgeschichte de nadruk op het scheppende vermogen van taal, en zet ook sterker
in op het gebruik van grote hoeveelheden niet-klassieke bronnen; feitelijk alle vormen
van gedrukte en geschreven teksten dienden aan bod te komen. Critici van het project
29
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wezen er echter op dat Reichardts benadering in zijn poging representatief te zijn veel
te kwantitatief was, terwijl alleen een kwalitatieve analyse de verschillende
betekenislagen en specifieke functies van een begrip in een tekst naar boven kan
halen. 32
Het mag duidelijk zijn dat begripsgeschiedenis geen vastomlijnde methode is
met een gedeeld theoretisch kader. 33 In dit onderzoek heeft begripsgeschiedenis
vooral een ondersteunende en signalerende functie. Het doel is niet om een op
zichzelf staande geschiedenis van bepaalde begrippen te schrijven, maar om na te
gaan welke opvattingen over politiek in de Bataafse tijd het politieke discours
beheersten en elkaar betwistten. De zorgen die men uitte, de problemen die men
stelde, de vragen en antwoorden die werden gegeven zijn leidend geweest in de
analyse van het laatachttiende-eeuwse politieke vocabulaire. De momenten waarop de
betekenis van bepaalde woorden en begrippen betwist werden laten zien welke
opvattingen over politiek en samenleving er bestonden, hoe zij botsten en wat de
grenzen van de politiek waren. Daarbij is een kwalitatieve aanpak gevolgd, en wordt
de politieke taal en haar begrippenapparaat in ruime zin opgevat. 34 De (revolutionaire)
politieke en sociale context wordt gebruikt om duidelijk te maken binnen welke
omstandigheden het politieke debat werd gevoerd, zonder dat debat te reduceren tot
de uitkomst van die politieke en sociale omstandigheden en belangen.
Wat gold als ‘de omstandigheden’ werd vaak juist door middel van het debat,
en dus door taal, bepaald. Dat is niet verwonderlijk. De revolutionaire situatie bracht
enerzijds grote onzekerheden met zich mee waardoor er weinig consensus was over
wat als feit gold, anderzijds deelden de meeste Bataven het geloof dat samenleving en
politiek maakbaar en verbeterbaar waren. Zij meenden blauwdrukken voor die
samenleving te kunnen ontwerpen, en deelden in meer of mindere mate de gedachte
dat opvattingen, idealen en wetten de samenleving kunnen vormen en sturen. 35
32
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De Bataven waren zich daarbij bewust dat taal belangrijk is, en dat woorden
en de wijze waarop ze gebruikt werden invloed hadden op de wijze waarop een wet of
idee begrepen werd. Ze beseften ook dat woorden verschillende betekenissen konden
hebben. Zo merkte het parlementslid Jacob Hahn in mei 1796 tijdens een debat op:
‘woorden zijn als geld, en hebben geene meerdere of geene mindere maar juist die
waarde, welke er het gebruik of de wil van hun, die dezelve aanwenden, aan hecht’. 36
De Bataafse observatie dat begrippen verschillend konden worden uitgelegd, waarbij
zij in het ergste geval betekenisloos of, om Hahn’s geldmetafoor te gebruiken,
waardeloos konden worden, werd meestal met zorg geuit. De radicale
volksvertegenwoordiger Vonk sprak in november 1796 zijn angst uit dat ‘schoone
woorden’ als ‘vryheid, gelykheid, broederschap, ydele klanken zyn; woorden
spelingen, die uitgelegd worden, na de omstandigheden zulks mede brengen’. 37
In deze periode van diepe conceptuele verwarring werd net als in de Franse
Revolutie regelmatig gesproken van het ‘misbruik’ dat van woorden werd gemaakt.
Zo sprak representant Coert Lambert van Beyma zich uit tegen het gebruik van het
woord ‘godsdienst’ in de grondwet, omdat dit woord volgens hem in het verleden te
vaak was betwist en misbruikt. Zijn collega IJsbrand van Hamelsveld vond dit te ver
gaan. Dat een woord misbruikt werd was volgens hem geen reden om het niet te
gebruiken; in Frankrijk had men tijdens de Terreur het woord vrijheid ‘schandelyk
misbruikt’ om wreedheden te plegen. Moest men het woord vrijheid daarom niet
gebruiken in de Bataafse Republiek? 38
Het zou een misvatting zijn te denken dat de Bataven slechts werden
overvallen door deze politieke spraakverwarring. De Bataven zetten woorden en
begrippen vaak doelbewust in in het debat. Iemand ervan beschuldigen dat hij een
woord ‘misbruikte’ was uiteraard een manier om de eigen definitie van een woord als
de ‘juiste’ naar voren te brengen. Begrippen werden ook willens en wetens ingezet om
politieke tegenstanders buiten het debat te plaatsen. Het begrip ‘aristocratie’
36
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bijvoorbeeld werd in de Bataafse Republiek negatief gedefinieerd en door iemand een
aristocraat te noemen kon men hem wegzetten als tegenstander van de revolutie, de
republiek of de vrijheid – alle positieve termen. Niemand noemde zichzelf een
‘aristocraat’, men werd alleen zo genoemd door tegenstanders. Dit voorbeeld maakt
ook duidelijk waarom in dit boek de bekende indeling tussen ‘democraten’ en
‘aristocraten’ zoals die door R.R. Palmer en C.H.E. de Wit naar voren is gebracht niet
wordt gebruikt, zonder daarmee af te willen doen aan het grote belang van hun
onderzoek. Het analytische gebruik van het begrip ‘aristocratie’ zou in dit soort
onderzoek echter te makkelijk verward kunnen worden met het negatieve
laatachttiende-eeuwse gebruik van het begrip. 39
Door oog te hebben voor dit gebruik van begrippen kunnen we ook inzicht
krijgen in de grenzen van wat de Bataven als legitieme politieke opvattingen zagen,
en hoe die grenzen verschoven. Welke betekenissen werden toegekend aan
kernbegrippen als gelijkheid, vrijheid, soevereiniteit, volksregering, aristocratie en
republiek? Hoe verhielden deze begrippen zich tot elkaar en welke begrippen werden
tegenover elkaar geplaatst (zogeheten counter concepts)? Welke woorden of
betekenissen waren taboe in het debat, en welke waren juist ‘politiek correct’? Dit
soort vragen, ontleend aan de begripshistorische methode, zijn in dit onderzoek
gebruikt om het politieke vertoog in de Bataafse Republiek met betrekking tot de
staatsvorm en de regeringsvorm te analyseren.

Republikanisme
In dit boek wordt betoogd dat de dynamiek van dat politieke vertoog vooral bepaald
werd door twee ideologische invloeden: het verlichte gelijkheidsdenken en het
(klassieke) republikanisme. De Nederlandse revolutionairen van de late achttiende
eeuw waren weliswaar ontevreden over de wijze waarop de Republiek functioneerde,
maar zij noemden zich allen met trots republikein. ‘Republikein’ bleef in de periode
1795-1801 een van de meest positief geladen begrippen in het politieke
spraakgebruik, en de Bataafse Revolutie had tot doel een perfecte of in ieder geval
een ‘ware’ republiek te creëren. Wat een ware republiek of republikanisme was, was
echter verre van duidelijk. Over de betekenis en ontwikkeling van het vroegmoderne
39
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republikanisme zijn de laatste halve eeuw boekenkasten volgeschreven, maar over het
algemeen delen historici inmiddels de opvatting dat het republikeinse denken een rol
speelde tijdens de revoluties en in deze periode belangrijke transformaties
doormaakte. 40
Traditioneel beschouwden historici de Amerikaanse en Franse revoluties als
een strijd om individuele rechten en de bescherming daarvan tegen een overheersende
en bemoeizuchtige overheid. Dit denken in termen van (de bescherming van)
individuele rechten vormt de kern van wat een paar decennia later het liberalisme zou
gaan heten. De revoluties van de late achttiende eeuw moeten in deze optiek vooral
begrepen worden als (proto)liberale revoluties, die braken met de sociale en politieke
structuur van het Ancien Régime waarin de macht bij de koning lag en rechten en
privileges voorbehouden waren aan leden van specifieke instituties en standen. Deze
corporatistische structuur werd gezien als vrijheidsbeknottend, wat wil zeggen dat het
recht van het individu om zich te ontplooien zonder daarbij belemmerd te worden
(ook wel negatieve vrijheid genoemd) geschonden werd. 41 Instellingen en wetten die
met dit recht in tegenspraak waren, zoals de absolute macht van de koning, het
bestaan van gilden en de standenstructuur, dienden afgeschaft te worden. Dit
revolutionaire programma was beïnvloed door het werk van John Locke, waarin
individuele grondrechten en de bescherming van privébezit centraal stonden. Een
programma bovendien dat in het teken stond van de promotie van (vrij)handel en
kapitalisme. 42
In de tweede helft van de twintigste eeuw kwam onder de noemer
‘republikeins revisionisme’ verzet tegen dit beeld. Historici als Bernard Bailyn,
Gordon Wood maar vooral J.G.A. Pocock betoogden dat het Amerikaanse
revolutionaire denken juist niet bepaald was door liberale opvattingen, maar terugging
op een oudere klassiek republikeinse politieke taal. Dat vertoog had zijn oorsprong in
de politieke opvattingen van klassieke filosofen als Aristoteles, Polybius en Cicero,
40
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was gemoderniseerd door Italiaanse Renaissancedenkers als Machiavelli, en vormde
bijna drie eeuwen later nog de kern van het politieke discours van de Amerikaanse
revolutionairen. 43
Kort samengevat komt het klassiek republikeinse vertoog neer op de opvatting
dat een republiek bovenal een politieke gemeenschap is die wordt bestuurd door de
leden van die gemeenschap of een verkozen deel daarvan. Dat zelfbestuur maakt de
burgers van een republiek vrij in positieve zin (dat wil zeggen dat zij invloed hebben
op de instituties en kaders die het maatschappelijk leven bepalen), maar deze vrijheid
is allerminst vanzelfsprekend. Politieke gemeenschappen lopen namelijk constant
gevaar te vervallen in een staat van anarchie of despotie; machtsmisbruik en
overheersing liggen altijd op de loer. Om ervoor te zorgen dat de republikeinse
vrijheid niet verloren gaat dienen goede politieke instituties gevormd te worden;
macht kan over verschillende groepen verdeeld worden (de gemengde regeringsvorm)
en regeerders dienen regelmatig te rouleren.
Maar uiteindelijk kan de politieke gemeenschap alleen bestaan als de leden
waaruit zij bestaat deugdzaam zijn. Deze leden, de burgers, dienen doordrongen te
zijn van het besef dat zij de politiek zijn en dat alleen hun inzet en gedrag de
gemeenschap in stand kan houden. Dat betekent dat een republikein het algemeen
belang altijd voor zijn eigen belang moet stellen, dat hij een sobere levensstijl koppelt
aan publieke onbaatzuchtigheid, dat hij zich actief met de politiek in dient te laten en
zijn gemeenschap gewapenderhand tegen vijanden moet verdedigen. 44

Klassiek

republikanisme draait om politieke, maatschappelijke en militaire participatie en
deugdzaamheid. Het was bovendien, zo stelden Pocock en anderen, een vertoog dat
juist inging tegen de opmars van de moderne kapitalistische staat. Vergroting en
centralisatie van de staatsmacht bedreigden het burgerlijk zelfbestuur. Commercie
stond in dienst van het eigenbelang in plaats van het algemeen belang, en zorgde
ervoor dat de burger niet langer aan de grond van zijn vaderland gebonden was.
Commercie en oprukkende staten dreigden zo de menselijke persoonlijkheid te
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veranderen. Het klassiek republikanisme stond in de visie van de revisionisten dan
ook haaks op het liberale perspectief. 45
Recentelijk zijn er twijfels gerezen over de houdbaarheid van de stelling dat
republikanisme en liberalisme twee elkaar uitsluitende politieke talen zijn.
Verschillende historici hebben er op gewezen dat het republikeinse discours, dat
onder druk kwam te staan van andere intellectuele invloeden en nieuwe
omstandigheden, juist werd aangepast en omgevormd tot andere en nieuwe vormen
van republikanisme. ‘Liberale’ en democratische elementen werden zo aan het einde
van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw geïncorporeerd in het
republikeinse denken, met als resultaat een ‘liberaal republikanisme’ of een ‘modern
republikanisme’. Het liberalisme komt in deze visie grotendeels voort uit het
republikeinse denken, en is dus geen stroming die los van, of in volkomen oppositie
tot het republikanisme staat. 46
In deze studie wordt het belang benadrukt van een aantal kernpunten van het
(klassiek) republikeinse vertoog in de vormgeving van de Bataafse politiek. Dat zijn
met name de preoccupatie met (het tegengaan van) machtsmisbruik, zelfbestuur, de
nadruk op actief en participerend politiek burgerschap en het streven deugdzame
burgers te creëren. In algemene zin, en dus ook in de Bataafse Republiek, was het
republikanisme gericht op de vraag hoe politieke macht gereguleerd wordt en op
welke wijze burgers kunnen bijdragen aan het in stand houden van de republiek. Als
algemene kritiek tegen het commerciële karakter van de samenleving of de
modernisering van de staat speelde het in de Bataafse Republiek een minder grote,
maar niet helemaal afwezige rol. 47
Hiermee is niet gezegd dat negatieve vrijheid geen rol speelde in de Bataafse
Revolutie. Velen benadrukten, volgend op een eigen republikeinse traditie die in de
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zeventiende-eeuwse Republiek vorm had gekregen, dat de voorspoed van de
republiek het best gewaarborgd was als de burgers zoveel mogelijk ruimte kregen om
zich op maatschappelijk en politiek terrein te ontwikkelen en uiten. Die vrijheid was
niet het resultaat van historische ontwikkeling en gebonden aan een maatschappelijke
positie, maar een natuurlijk recht dat op allen van toepassing was. 48 Dit vertaalde zich
in de late achttiende eeuw onder meer in een roep om meer economische vrijheid die
met name de handel moest stimuleren (geen importbelastingen, afschaffing gilden), in
persvrijheid en godsdienstvrijheid. Het individuele, particuliere geluk van de burger
stond hierbij voorop. 49
Dat deze studie desondanks meer nadruk legt op elementen als het tegengaan
van politiek verval en het stimuleren van positieve vrijheid heeft een aantal redenen.
In de eerste plaats is het liberale negatieve vrijheidsbegrip niet primair gericht op de
vraag wie de macht in handen heeft in een land. Het gaat er vooral om dat individuele
rechten gewaarborgd zijn en minder om de vraag door wie dat gebeurt, al was er bij
de Bataven die een negatief vrijheidsbegrip aanhingen evenmin plaats voor een
eenhoofdig gezag. 50 De Bataafse discussies gingen nu echter juist om de vraag wie de
politieke macht in handen dient te hebben en hoe deze gereguleerd moet worden – en
daarin speelde de zorg over verval en machtsmisbruik een niet te onderschatten rol.
Daarnaast waren de Bataven ervan overtuigd dat de Republiek in algemene zin
in verval was geraakt, en dat de inspanning en deugdzaamheid van alle burgers
noodzakelijk was om het verval te keren en de Republiek weer welvarend te maken.
Een politieke visie die nadruk legt op actieve betrokkenheid, burgerplicht en
gemeenschappelijkheid paste hier beter bij dan een vrijheidsbegrip dat zich beperkte
tot de bescherming van individuele rechten door de staat. Deze republikeinse visie
wordt dan ook benadrukt omdat zij in de late achttiende eeuw een grotere rol speelde
dan in de periode ervoor.
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In de laatste plaats wordt de rol van het republikeinse vertoog benadrukt
omdat daardoor de verbale dynamiek en ideologische strijd van de Bataafse tijd
inzichtelijker wordt. Binnen het republikeinse vertoog bestond namelijk een
onderscheid tussen burgers, die samen de politieke gemeenschap vormden, en nietburgers. Daarbij was het duidelijk dat het overgrote deel van de bevolking niet in
aanmerking kwam voor de rechten en plichten die met het burgerschap samenhingen.
Vanaf 1795 werd deze opvatting, meer dan in de zeventiende eeuw of tijdens de
Patriottentijd, aangevochten en geherinterpreteerd. Deze strijd stond centraal in de
Bataafse Republiek.
Dit laatste punt laat zien dat het republikeinse denken weliswaar een grote rol
speelde in de Bataafse Republiek, maar dat het tegelijkertijd onder druk stond. Onder
deze druk maakte het republikeinse denken een transformatie door die niet lineair
leidde tot wat men liberalisme zou noemen, maar wel elementen in zich droeg waaruit
het negentiende-eeuwse liberalisme zich zou ontwikkelen. Dit proefschrift wil, in
aansluiting bij de recente internationale historiografie, laten zien hoe dit
transformatieproces (dat al voor 1795 was begonnen) verliep tijdens de Bataafse
periode.

Gelijkheid
De belangrijkste invloed op de transformatie van het republikeinse politieke model na
1795, zo zal worden betoogd, was de populariteit van het gelijkheidsdenken. Met
menselijke gelijkheid, om de definitie van de historicus Siep Stuuman te parafraseren,
wordt niet bedoeld dat mensen hetzelfde zijn, maar de erkenning dat mensen
gemeenschappelijke basiskenmerken delen. Deze ‘essentiële’ kenmerken worden als
primair gezien terwijl de verschillen als secundair gezien worden, en in die zin zijn
mensen gelijk. 51 Hoewel het denken over menselijke gelijkheid een lange
geschiedenis kent wordt over het algemeen aangenomen dat tijdens de Verlichting,
dus vanaf de late zeventiende eeuw, een modern gelijkheidsideaal zijn intrede deed.
Stuurman stelt dat binnen de Verlichting individuen als autonoom, vrij en gelijk
51
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gezien werden. Vanuit die positie werd de natuurlijke gelijkheid tot absolute en
vanzelfsprekende norm verheven – vanaf dat moment moest men zich gaan
verantwoorden voor de opvatting dat mensen ongelijk zijn in plaats van andersom.
Tegen het einde van de achttiende eeuw werd de natuurlijke gelijkheid niet meer
alleen als filosofisch principe gezien, maar werd de bevordering van maatschappelijke
gelijkheid een politiek doel. 52 Om in de termen van Koselleck te blijven spreken:
gelijkheid was onderhevig aan de processen van Verzeitlichung en Politisierung.
De opvatting dat mensen van nature gelijk zijn, maar vooral ook dat deze
gelijkheid tot uitdrukking moet komen in de samenleving speelde een belangrijke rol
in de Bataafse Republiek, waarmee het politieke debat uit deze periode zich
onderscheidt van de periode ervoor (de Patriottentijd) en die erna (de Franse tijd en de
Restauratie). 53 Toen Jan Konijnenburg, lid van de Tweede Nationale Vergadering, in
december 1797 zijn collega’s voorhield dat zij ‘de Wet der Gelykheid, als een
Staatsmaxime’ huldigden, deed hij daarmee geen schokkende mededeling. 54
Gelijkheid prijkte na 1795 bovenaan de Bataafse politieke boodschappenlijst.
Dat kwam tot uitdrukking in het eerste artikel van de Verklaring van de Rechten van
de Mens en Burger die kort na het uitbreken van de revolutie afgekondigd werd: ‘Dat
alle Menschen met gelyke rechten geboren worden en dat deze natuurlijke rechten
hun niet kunnen ontnomen worden’. Ook in artikel I van het eerste grondwetsontwerp
uit 1797 ging het om gelijkheid: ‘Alle Menschen zyn, als Menschen, aan elkanderen
gelyk, en hebben als de zodanigen, ook gelyke rechten’. Het derde artikel van de
Staatsregeling van 1798 stelde: ‘Alle Leden der Maatschappij hebben, zonder
onderscheiding van geboorte, bezitting, stand of rang, eene gelijke aanspraak op
derzelver voordeelen’. 55
Het begrip gelijkheid lijkt in deze periode niet vaker te zijn voorgekomen dan
vrijheid, het politieke begrip dat in de Republiek altijd de boventoon had gevoerd.
Maar het stond er wel boven in de pikorde. Representant Guljé verklaarde in 1796
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onomwonden dat vrijheid niet kon bestaan zonder gelijkheid 56, een opvatting die werd
bevestigd door vertegenwoordiger Jacob Hahn (een van de auteurs van de
rechtenverklaring van 1795), die stelde dat de ‘natuurlyke vryheid haaren natuurlyken
grenspaal heeft in de Gelykheid’. 57 Dezelfde Jacob Hahn had twee dagen na de eerste
zitting van de Nationale Vergadering op 1 maart 1796 al gezorgd voor een
bevestiging van de opvatting dat gelijkheid de eerste voorwaarde voor vrijheid was.
Op zijn verzoek werd het motto dat boven de Bataafse publicaties prijkte, ‘Vryheid,
Gelykheid, Broederschap, in deze orde geplaatst: Gelykheid, Vryheid, Broederschap:
naardien de Vryheid haaren grond in de gelykheid vindt’. 58
Dat roept de vraag op waar de Bataafse inspiratie voor het gelijkheidsideaal
vandaan kwam. Men kan daarbij wijzen op de invloed van de Franse Revolutie en
haar rechtenverklaring die stelde dat mensen gelijk waren in rechten. Men kan ook
denken aan de invloed van de ‘self-evident truths’ die Thomas Jefferson al eerder, in
1776 opsomde en waarvan de gelijke schepping van alle mensen de eerste was. 59 Er is
ook gewezen op de invloed van de Verlichting in bredere zin, waarbij recentelijk
vooral de these van Jonathan Israel over de ‘Radicale Verlichting’ van invloed is
geweest. Israel stelt dat gelijkheid het belangrijkste principe was van een radicale
verlichte stroming die in de late zeventiende eeuw via het werk van Spinoza, Van den
Enden en de gebroeders De la Court over Europa verspreid werd. Dit radicaal
verlichte pakket was gebaseerd op de verwerping van traditionele autoriteit (zowel
politieke als godsdienstige) en de omarming van een wetenschappelijk-rationeel,
materialistisch en atheïstisch of deïstisch wereldbeeld. 60 Het radicaal verlichte
gedachtegoed had niet alleen filosofische implicaties maar ook politieke, in de zin dat
de samenleving volgens deze rationele principes ingericht zou moeten worden. 61
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Het denken over gelijkheid en de implicaties ervan was, en dit blijkt ook
duidelijk uit het werk van Israel en Stuurman, bij uitstek een internationaal
verschijnsel, waarbij teksten en ideeën kriskras door tijd en plaats reisden. Hoewel de
politieke discussie over de implementatie van de gelijkheid een nationale invulling
kreeg is het belangrijk om de gecompliceerde internationale oorsprong van het
moderne gelijkheidsbeginsel in het oog te houden. Voor de Bataafse Republiek wordt
dit al snel duidelijk: de Franse Revolutie werd weliswaar als voorbeeld gezien, maar
de meest invloedrijke tekst voor het Bataafse gelijkheidsdiscours was een werk van de
Nederlandse patriot Pieter Paulus.
Zijn Verhandeling over de vrage: in welken zin kunnen de menschen gezegd
worden gelyk te zyn? En welke zyn de regten en pligten, die daaruit voordvloeien?,
grotendeels geschreven in 1791, verscheen voor het eerst in 1793 en was meteen een
daverend succes; in korte tijd kende het geschrift verschillende herdrukken. Paulus,
die in 1795 een van de auteurs van de Hollandse rechtenverklaring werd, baseerde
zich in zijn betoog dat alle mensen gelijk zijn juist weer op het internationale
intellectuele debat. Hij verhield zich daarbij onder anderen tot internationale
intellectuele kopstukken als Rousseau, Paine, Sieyès en Price, maar beargumenteerde
de gelijkheid ook door te verwijzen naar de Bijbel en de christelijke leer. 62
In dit boek wordt niet geanalyseerd waar het gelijkheidsbegrip vandaan kwam,
maar hoe het radicale gelijkheidsbegrip werd gebruikt en gedefinieerd in het Bataafse
politieke vertoog. Wat hield gelijkheid in? Betekende het vooral dat mensen een
gelijke aanspraak konden maken op rechten en plichten, en om welke rechten en
plichten ging het dan? Of moest er onder gelijkheid ook een actief emancipatiestreven
worden verstaan, en zo ja, op welke wijze en voor welke individuen en groepen? En
vooral; hoe verhield het radicale gelijkheidsideaal zich tot het republikeinse discours
waarin deugd, plicht, positieve vrijheid en financieele en fysieke onafhankelijkheid
een grote rol speelden?
Het is daarbij van belang om in de gaten te houden dat samen met de moderne
gelijkheid ook de moderne ongelijkheid zijn intrede deed, zoals Stuurman terecht
stelt. Het verlichte vooruitgangsdenken dat door veel Bataven onderschreven werd
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had tot gevolg dat degenen die achter liepen in die vooruitgang beschouwd konden
worden als mensen die nog niet dezelfde trap van ontwikkeling hadden bereikt, en
daarmee minder gelijk waren. 63
Bij het beschouwen van de wijze waarop mensen en groepen als gelijk werden
gezien moeten we tegelijk oog hebben voor de ongelijkheid die dat impliceerde. De
Bataafse nadruk op onderwijs en het kunnen lezen en schrijven als voorwaarden voor
volledige politieke rechten impliceerde bijvoorbeeld dat de meerderheid van het
Bataafse volk die nog niet aan deze voorwaarden voldeed een ongelijke positie had,
niet alleen juridisch en politiek maar ook sociaal en cultureel. Het invloedrijke begrip
gelijkheid was niet alleen een betwist begrip, maar ook een zwaard dat aan twee
kanten sneed.

De ideale staatsinrichting
Deze centrale vertogen liepen door politieke discussies heen die ‘notoir moeilijk in
kaart te brengen’ zijn. 64 Men kan de politieke strijd uit de jaren 1795-1801 indelen op
basis van specifieke politieke thema’s, zoals de staatsvorm (waarbij unitarissen
tegenover federalisten stonden) of de regeringsvorm (tussen democraten en
moderaten). Men kan ook een algemenere indeling maken op basis van ideologie of
belang, zoals de hierboven genoemde strijd tussen ‘democraten’ en ‘aristocraten’.
Men kan de Bataven ook indelen op basis van verschillende visies op de wijze waarop
politiek bedreven zou moeten worden, tussen revolutionairen die het beschermen van
de revolutie en haar idealen als leidend zagen, en moderaten die de bestaande
procedures en wetten als begrenzing van het politiek handelen zagen. Men kan ook
Van Sas volgen in diens vierdeling waarbij verschillende toekomstvisies worden
onderscheiden. 65
Hier is niet gekozen voor een consequente indeling van het Bataafse kamp,
maar vormen de verschillende politieke vraagstukken uit de tijd zelf het
ordeningsprincipe van waaruit het politieke vertoog wordt geanalyseerd. Per debat
zijn de deelnemers geordend aan de hand van de verschillende posities die binnen dat
debat bestonden. Daarbij moet bedacht worden dat het debat uit deze periode het
debat van en tussen de revolutiegezinden was. In tegenstelling tot de Patriottentijd
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waren de orangisten tussen 1795 en 1801 grotendeels uitgesloten van de politiek.
Hoewel het heel goed mogelijk is dat bepaalde standpunten in het debat die niet direct
betrekking hadden op de stadhouder gedeeld werden door orangisten is dit niet met
zekerheid vast te stellen.
Het politieke debat vond vooral plaats in de Nationale Vergadering en haar
opvolgers. Daar werden de grondwetsontwerpen besproken en belangrijke politieke
beslissingen genomen. De meeste politieke en intellectuele kopstukken van de
Bataafse Republiek hadden zitting in tenminste één van de wetgevende
vergaderingen, en het was dan ook niet verwonderlijk dat de ogen van de Republiek
in deze periode nadrukkelijk op Den Haag waren gericht, en dat de gepubliceerde
neerslag van de parlementaire debatten gretig aftrek vond onder de bevolking. Dit
Dagverhaal van de verschillende constituerende en wetgevende vergaderingen vormt
samen met de notulen van de verschillende constitutiecommissies de belangrijkste
bron voor dit onderzoek. Het onderzoeksmateriaal bestaat daarnaast uit boeken,
pamfletten en politieke tijdschriften die mede vorm gaven aan de publieke politieke
discussie.
In het eerste hoofdstuk wordt het cruciale vraagstuk van de staatsvorm
onderzocht. Moest het bondgenootschappelijk karakter van de Republiek behouden
blijven of moest zij juist een eenheidsstaat worden en zo ja, tot op welke hoogte? Dit
debat is in de historiografie vooral behandeld als een politieke belangenstrijd.
Voorstanders van het federale model vreesden aan macht en invloed te verliezen
binnen een gecentraliseerd bestuur. Zij waren bang dat vooral de provincie Holland
zou profiteren van de eenheidsstaat, met name omdat de provinciale schuldenlasten op
één hoop gegooid zouden worden (de zogeheten amalgamering) en Holland veruit de
hoogste schuld had. Omdat Holland veruit de volkrijkste provincie was zouden de
andere provincies binnen de eenheidsstaat aan invloed verliezen; het principe van één
stem per provincie zou niet langer opgaan. Voor de unitarissen (die dan vooral in
Holland te vinden zouden zijn geweest) gold uiteraard het omgekeerde. 66
De discussie wordt in dit boek echter beschouwd als een strijd tussen politieke
idealen en opvattingen over de aard van de Republiek en de identiteit van Nederland.
De argumenten van voor- en tegenstanders worden geanalyseerd en gekoppeld aan de
vroegmoderne theorievorming over de republikeinse regeringsvorm. Het debat over
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de eenheidsstaat was niet alleen een botsing tussen verschillende visies op de aard van
de republikeinse regeringsvorm en de verschillende betekenissen die gelijkheid en
vrijheid daarin speelden. Het was ook een strijd over de vraag of er zoiets bestond als
één Nederlands volk met een ondeelbare soevereiniteit en wil, zoals de unitarissen het
wilden doen geloven. De discussie over de eenheidsstaat wordt daarmee geplaatst
binnen het kader van het vroege Nederlandse nationalisme. Dat debat had ook
gevolgen voor de wijze waarop het begrip vertegenwoordiging gebruikt en begrepen
werd. Vertegenwoordigde een volksvertegenwoordiger het volk als geheel of een deel
van dat volk, en wat betekende dat voor de aard van die vertegenwoordiging?
Die laatste vraag speelt ook een belangrijke rol in het tweede hoofdstuk,
waarin de invoering van de vertegenwoordigende democratie wordt geanalyseerd. In
de late achttiende eeuw werd democratie (of volksregering zoals het in de Bataafse
Republiek meestal genoemd werd) vrij plotseling een politiek ideaal en zelfs een
politieke praktijk. Zo ook in Nederland. Dat roept de vraag op waar de Bataven dit
ideaal op baseerden en wat ‘democratie’ in de praktijk zou moeten betekenen. Daartoe
wordt eerst de ontwikkeling van het cruciale begrip volkssoevereiniteit besproken, en
vervolgens de relatie tussen volkssoevereiniteit, democratie en representatie.
Verschillende elementen uit het debat, zoals de rol van de grondwet, de invulling van
de positie van volksvertegenwoordiger, verkiezingen en vormen van directe
volksinvloed worden achtereenvolgens behandeld om deze relatie inzichtelijk te
maken.
Het volk, wat dat ook was, speelde een grote rol in het Bataafse vertoog. Dat
gold ook voor de individuele leden van dat volk, de burgers. Vanaf 1795 werd de
burger gezien als de basiseenheid van de Bataafse (politieke) gemeenschap. De
Bataafse periode markeert daarmee het begin van de overgang van juridisch
stadsburgerschap naar juridisch staatsburgerschap. 67 Hoewel het begrip burger grote
populariteit genoot bestond er eveneens grote onenigheid over de vraag wat dit
burgerschap precies inhield, en welke inwoners van de Republiek aanspraak konden
maken op het burgerschap. In het derde hoofdstuk wordt vooral gekeken naar de
politieke dimensie van het nieuwe staatburgerschap. Dat is problematischer dan het
klinkt. Van het Nederlandse burgerschap wordt door historici vaak beweerd dat de
politieke betekenissen van het begrip een ondergeschikte rol spelen. Het Nederlandse
67
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burgerschapsbegrip zou vooral gekenmerkt worden door zijn sociale en culturele
kenmerken. 68 Volgens een recente studie liepen de Bataafse pogingen om deze
culturele betekenis politiek te vertalen zelfs uit op een ‘echec’. 69 De vraag is of dat
een gerechtvaardigde conclusie is.
In het derde hoofdstuk zullen eerst de algemene ontwikkelingen van het
burgerschapsbegrip in de late achttiende eeuw worden geschetst. Vervolgens wordt
een aantal discussies over de grenzen en de invulling van het politieke burgerschap
geanalyseerd: welke groepen en personen konden wel of geen aanspraak maken op
volledige politieke rechten, en op basis waarvan? En over welke vormen van politiek
ging het dan? Achtereenvolgens zullen de discussies over de positie van
vreemdelingen, Joden, plattelandsbewoners, bedeelden, vrouwen en orangisten
besproken worden. In al deze discussies speelden zowel het republikanisme en het
gelijkheidsdenken een grote rol, en werden beiden op verschillende wijzen ingezet in
het debat. In dit hoofdstuk zal ook de rol van het debat over de scheiding tussen kerk
en staat in relatie tot het Bataafse burgerschap aan de orde komen. Wat niet aan de
orde zal komen is het Bataafse debat over de slavernij, omdat dit onderzoek zich
beperkt tot de hervorming van de politiek in Nederland. 70
In het laatste hoofdstuk wordt onderzocht hoe de Bataven dachten over de
wijze waarop politieke macht binnen de gewenste staatsvorm en regeringsvorm
verdeeld moest worden. Het hoofdstuk zal zich vooral toespitsen op het debat over
één van de politieke noviteiten uit de Bataafse Republiek: de machtenscheiding. Het
debat over de functionele indeling en gewenste mate van scheiding van de staatsmacht
kan in de Bataafse context niet los worden gezien van de opvattingen over de rol van
die staat. Dit hoofdstuk zal aandacht besteden aan verschillende visies op de taak en
het functioneren van de staat. Ook dit debat zal gekoppeld worden aan de invloed van
het republikanisme en het gelijkheidsdenken. De verschillende visies en het debat
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over de machtenscheiding komen uiteindelijk bij elkaar in de strijd tussen de
uitvoerende en wetgevende macht die na 1800 losbarstte.
Hoewel dit boek thematisch is opgezet zit er ook een chronologisch verloop
in. Het debat over de eenheidsstaat speelde meteen na de Revolutie een grote rol, en
kwam tot een voorlopig einde in 1798, waarna de discussie pas rond 1800 weer
oplaaide zonder dat dit leidde tot een principiële verwerping van de eenheidsstaat.
Democratie en burgerschap speelden naast het revolutionaire moment van 1795
vooral in de periode 1796-1798, toen de discussies over de grondwet tot hevige
debatten over deze onderwerpen leidden. De discussie over de machtenscheiding
startte vanaf 1797, en bleek van belang in de ontwikkelingen na 1798, toen de
Staatsregeling uitgevoerd moest gaan worden. Bovengenoemde strijd tussen de
wetgevende en uitvoerende macht leidde uiteindelijk tot een staatsgreep en de
invoering van de Staatsregeling van 1801. Het onderwerp van de staatsmacht vormt
dan ook het logische eindpunt van dit boek.
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1 Eenheid is volmaaktheid
Debat over de eenheidsstaat

De vreugde was groot op 22 januari 1798. Althans onder het deel van de Nederlanders
dat zich schaarde achter de staatsgreep die op die ochtend plaats vond. Nog dezelfde
dag vaardigde het rompparlement een Proclamatie aan het Bataafse Volk uit waarin
de coup werd verdedigd. Die was, aldus de proclamatie, noodzakelijk geweest om de
vrijheid en zelfstandigheid van de Republiek te behouden, en om het Nederlandse
volk gelukkig te maken. Dat geluk kon nu bereikt worden omdat de vijanden van de
Revolutie eindelijk verslagen waren. Die vijanden waren oude bekenden als de
orangisten en tegenstanders van de volkssoevereiniteit, maar één vijand sprong er uit.
Dat waren de aanhangers van het federale stelsel, die van het politieke podium
verjaagd waren:

‘Het Bondgenootschappelyk Monster, niet ongelyk aan de Hydra der Ouden, kan niet worden verdelgd,
dan door een manmoedigen slag, welke allen deszelfs koppen in eens doet vallen. Die lang gewenste
slag is heden gegeven. Het gedrocht ligt reeds te zieltogen, doch de stuiptrekkingen des doods zouden
nog gevaarlijk kunnen zijn – en ook dit moet worden voorkomen’. 1

De staatsgreep van 1798 betekende daarmee het voorlopig einde van een van
de grootste twisten in de Bataafse Republiek: moest Nederland een bondgenootschap
van autonome provincies blijven of een eenheidsstaat worden? De posities die
ingenomen werden in dat debat kunnen geplaatst worden langs een schaal die liep van
de volledige afschaffing van de provinciale regeringen ten faveure van een nationale
regering, naar het behoud van de federale structuur met een beperkte macht voor de
federale overheid. Degenen die zich aan de ene kant van dit spectrum bevonden
werden en worden hier aangeduid met de term unitarissen, degenen aan de andere
kant met de term federalisten. Hoewel deze termen door de Bataven zelf werden
gebruikt en er sprake was van gedeelde opvattingen binnen de noemers unitaris en
federalist, moet worden bedacht dat deze termen geen politieke partijen of
vastomlijnde ideologieën vertegenwoordigden. Dat mensen het op het specifieke
vraagstuk van de staatsvorm met elkaar eens waren betekende niet dat hun

1

De Gou, Staatsregeling van 1798, deel II, 16.

28

opvattingen over bijvoorbeeld de mate van volksinvloed of de machtenscheiding
overeenkwamen. 2
Het debat over de eenheidsstaat kende zoals gezegd een voorlopig einde in
januari 1798, toen een staatsgreep van radicale Bataven het pleit beslechtte in het
voordeel van de unitarissen. In de eerste Nederlandse grondwet, de Staatsregeling van
1798, werd een einde gemaakt aan de soevereine macht van de provincies en het
centrale bestuur erkend als het wettige en enige opperste gezag in de Republiek. De
zieltogende Hydra werd daarmee in een doodsslaap gehouden. Hoewel deze
centralisatie na de coup van 1801 gedeeltelijk teruggedraaid werd was de geest uit de
fles. De Bataven en de opvolgers van de Bataafse Republiek zouden het principe van
de eenheidsstaat behouden en verder werken aan de vestiging ervan, waarmee het
federatieve bestel voorgoed verdween in 1798. Deze uitkomst kan er toe leiden dat de
overwinning van de unitarissen wat al te gemakkelijk als onvermijdelijk wordt
beschouwd, een inschatting die overigens door de unitarissen zelf graag gemaakt
werd. In de beginjaren van de Bataafse Republiek lag de uitkomst van de discussie
over de bestuurlijke indeling van Nederland echter open, en dienden er met de keuze
voor een federatie of een eenheidsstaat fundamentele keuzes gemaakt te worden over
de aard en de betekenis van begrippen als staat, natie, soevereiniteit en politieke
vertegenwoordiging.

De verdeelde Republiek
De Republiek der Verenigde Provinciën die in de late zestiende eeuw was ontstaan,
was een confederatie bestaande uit zeven provincies. Over bepaalde zaken, zoals de
defensie van het gemenebest en handelsverdragen met het buitenland werden op het
Generaliteitsniveau beslissingen genomen. De provincies waren echter op de meeste
terreinen soeverein: er was geen federaal gerechtshof, geen centraal kerkbestuur en
geen nationaal economisch beleid of belastingstelsel. De Republiek kende een
quotensysteem, waarbij elke provincie een vast percentage betaalde van de
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Generaliteitsuitgaven. Holland leverde met een percentage van rond de 60% veruit de
grootste bijdrage. 3
De zaken die wel op federaal niveau beslist werden lagen in de handen van de
Staten-Generaal, waarin de zeven provincies vertegenwoordigd waren, en waarin elke
provincie één stem had. Voor veel beslissingen was een meerderheidsstem voldoende,
maar bij besluiten over oorlog, vrede, en belastingen op Generaliteitsniveau was
unanimiteit van stemmen vereist. 4 De vertegenwoordigers uit de provinciale
regeringen, de Staten, waren in principe gebonden aan de opdracht van hun Staten, die
zij in de vorm van een lastbrief meedroegen. Als een vertegenwoordiger een
belangrijk besluit moest nemen in de Staten-Generaal diende hij eerst te overleggen
met zijn eigen regering; de zogenaamde ruggespraak.
Dit systeem van last en ruggespraak maakt duidelijk dat men de soevereiniteit
niet gelegen zag bij de Staten-Generaal, maar bij de provincies. 5 Het losse federale
systeem maakte het daarbij mogelijk voor steden en provincies om hun eigen
belangen en die van hun burgers te behartigen. De keerzijde was echter dat de
besluitvorming op centraal niveau vaak traag en moeizaam verliep. Dat er in de
praktijk meer eenheid in de besluitvorming was dan op basis van het systeem mag
worden aangenomen was te danken aan de overheersende positie van Holland, de
machtigste provincie die vaak haar wil kon doordrukken. 6 Daarnaast kende de
Republiek de functie van de stadhouder, een machtig ambt waarmee verschillende
belangrijke bestuursfuncties waren gemoeid. Omdat de stadhouder een relatief grote
machtspositie bezat kon hij binnen de Republiek een centraliserende rol vervullen. In
het geval van een politieke impasse was de stadhouder vaak bij machte de knoop door
te hakken. Deze situatie betekende echter wel dat er binnen de Republiek sprake was
van een constante machtsstrijd tussen de stadhouder enerzijds en de provincie Holland
en haar machtigste stad, Amsterdam, anderzijds. 7 In bredere zin was er in de
Republiek sprake van een strijd tussen de stadhouder en zijn aanhang (de stadhouder-,
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prins- of oranjegezinden) en een deel van de regenten die de bestuurscolleges
(vroedschappen, Staten) in de Republiek bevolkten, de staatsgezinden.
Vanaf de zeventiende eeuw waren er pogingen ondernomen om het
(con)federatieve bestuursmodel van de Republiek efficiënter en sneller te maken,
zowel van staatsgezinde als orangistische kant. In de eerste helft van de achttiende
eeuw had Simon van Slingelandt, secretaris van de Raad van State en later
raadpensionaris van Holland, gepleit voor het vergroten van de Generaliteitsmacht. En
in de tweede helft van de achttiende eeuw waren het de stadhouders Willem IV en V
die pogingen ondernamen de staatsmacht te concentreren en centraliseren. Het mag
duidelijk zijn dat staatsgezinden en orangisten daarbij verschillende opvattingen
hadden over de vraag aan welk orgaan deze unificerende rol moest worden
toebedeeld. 8 Hierbij werd de grondgedachte dat de Republiek een federatie was echter
nooit verworpen. Zowel de staatsgezinden als de orangisten hielden vast aan de
opvatting dat de Unie van Utrecht, het grondverdrag uit 1579 waarin de federale
structuur was vastgelegd, behouden moest blijven.
Ook de politieke hervormers van de late achttiende eeuw, de patriotten,
hielden vast aan het federatieve model. De patriottenbeweging was in de jaren 1780
ontstaan ten tijde van de Vierde Engels-Nederlandse Oorlog (1780-1784), die door de
Republiek werd verloren. De patriotten weten het desastreuze verloop van de oorlog
en het (vermeende) verval van de positie van de Republiek aan het lafhartige en zelfs
corrupte optreden van de stadhouder en zijn medestanders. De patriotten stelden
daarnaast dat Willem V zich sinds zijn aantreden als stadhouder in 1766 allerlei
rechten en privileges had toegeëigend die niet aan hem behoorden. Het was er de
patriotten om te doen om deze rechten en privileges terug te winnen en de macht van
de stadhouder tot ‘normale’ proporties terug te brengen. De voornamelijk lokaal
georganiseerde patriotten gebruikten daarbij een discours dat door Stephan Klein
‘patriots republikanisme’ is genoemd: een mengeling van het klassiek republikanisme,
waarvan de politiek actieve en gewapende burger het centrum vormde, en nieuwe
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Het patriotse programma stond niet op gespannen voet met een federatief
bestuur. Een gedecentraliseerde, kleinschalige overheid was namelijk makkelijker te
controleren door deugdzame burgers, en het risico van een al te grote concentratie van
macht, waar stadhouder Willem V volgens de patriotten het jammerlijke voorbeeld
van was, werd tot een minimum beperkt. Het ‘patriots republikanisme’ stond, in lijn
met de traditionele politieke opvatting dat republieken klein dienen te zijn,
wantrouwig tegenover de eenheidsstaat. Het verdedigen van de vrijheid, hoofddoel
van de patriotten, was slechts mogelijk bij de afwezigheid van een gecentraliseerde
staatsmacht. 10
Toch vond er tijdens de Patriottentijd een ontwikkeling plaats die, althans in
theorie, de weg opende voor een verwerping van het federalisme. Rond het midden
van de jaren tachtig begon een aantal radicale patriotten te wijzen op de fundamentele
ongeschiktheid van de Unie van Utrecht als grondwet voor de Republiek. Zij
beargumenteerden, in tegenstelling tot hun orangistische tegenstanders en de meer
gematigde patriotten, dat de Unie helemaal geen grondwet wás: een grondwet diende
een geschreven document te zijn, gebaseerd op de soevereiniteit van het volk, waarin
duidelijke regels stonden voor de verdeling en regulering van de politieke macht.
Bovendien moest een grondwet goedgekeurd zijn door het volk. De Unie voldeed niet
aan deze eisen. 11 Hoewel de patriotten deze conclusie (nog) niet trokken opende de
wens tot het hebben van een geheel nieuwe en ‘echte’ constitutie de mogelijkheid om
de Nederlandse staatsvorm te herzien; de Unie van Utrecht gold niet langer als heilig
document dat buiten elke fundamentele politieke discussie stond. 12
De gedachte dat de federatie het veld zou moeten ruimen om plaats te maken
voor een eenheidsstaat ontstond pas in de jaren na 1787. De vraag waar deze gedachte
zo schijnbaar plotseling vandaan kwam heeft onder historici tot het nodige debat
geleid dat geplaatst moet worden binnen de discussie over de relatie tussen Frankrijk
en de Bataafse Republiek. Over het algemeen werd en wordt aangenomen dat de
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eenheidsstaat een Frans importproduct is geweest. 13 Die Franse invloed kan op
verschillende wijzen begrepen worden. Ten eerste was er de uitstraling van de Franse
Revolutie als zodanig. In Frankrijk werden na 1789 veel van de idealen verwezenlijkt
die ook door de patriotten werden gekoesterd, maar dan op basis van een politieke
ordening die ‘une et indivisible’ was: de Fransen waren er in geslaagd om de revolutie
te vervolmaken binnen en met behulp van de eenheidsstaat. 14
Ten tweede wordt ook de ervaring van de patriotten die na de Pruisische inval
naar Frankrijk waren gevlucht genoemd als belangrijke invloed. De gedachte dat ook
Nederland ‘één en ondeelbaar’ zou moeten zijn werd na 1791 snel gemeengoed onder
de in Frankrijk wonende patriotten. Eerst onder de meer radicale vluchtelingen zoals
Johan Valckenaer en P.A. Dumont-Pigalle, maar later ook onder de meer gematigde
patriotten zoals Balthasar Abbema en Robert Jasper van der Capellen van de Marsch,
die in hun Schets tot grondslag eener nieuwe constitutie voor de Republiek der
Bataven voor de één en ondeelbaarheid van Nederland pleitten. Zo ontstond er vanaf
1792 onder de in Frankrijk wonende patriotten een brede consensus over de
verwerpelijkheid van het federatieve model. Zij namen dit idee vervolgens mee terug
naar de Republiek. 15
Dat het Franse voorbeeld in brede zin van invloed is geweest moge duidelijk
zijn. De Bataven hadden grote bewondering voor de Franse Revolutie. Dat de
vluchtelingen in Frankrijk door revolutionaire opvattingen en ervaringen zijn
beïnvloed is evident. Maar daarmee is niet gezegd dat het pleidooi voor de
eenheidsstaat simpelweg een Frans importproduct was. Zoals we zagen waren er in de
loop van de achttiende eeuw al twijfels geuit in de Republiek zelf over het
functioneren van de federale staatsvorm. Die twijfels waren zelfs omgezet in
(mislukte) pogingen om de staat te hervormen volgens een meer centralistisch model.
Belangrijk is vooral de ervaring van de patriotten in 1787. Het mislukken van
de revolutie had het voor de patriotten pijnlijk duidelijk gemaakt dat hun lokaal
georganiseerde verzet en hervormingsdrift bij de eerste de beste tegenstoot als een
13
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kaartenhuis ineengestort was. Een decentraal en los georganiseerd politiek verband
bleek geen vuist te kunnen maken. 16 Na 1787 werd binnen de Republiek dan ook
verder gedacht over de toekomst van het federale model. Het waren daarbij de
ondergronds georganiseerde patriotten die het federale model op radicale wijze
begonnen te verwerpen.
In 1793 verscheen onder het pseudoniem Vrijhart het pamflet Aan het Volk
van Nederland over de waare constitutie. 17 De auteur was de Hollandse predikant
Bernardus Bosch (1746-1803), een vurig patriot die na 1787 een zwervend bestaan in
de Republiek leidde. In het pamflet legde Bosch uit dat de oervolken die Nederland
hadden bewoond, de Batavieren, de Saliërs, de Saksen en de Friezen als volken
onverdeeld waren geweest. 18 De Frankische vorsten hadden echter een einde gemaakt
aan deze eenheid en de bijbehorende rudimentaire democratische staatsvorm. Te vuur
en te zwaard hadden zij de Lage Landen veroverd en hun legeraanvoerders beleend
met stukken grondgebied; het waren deze leengebieden geweest die de latere Zeven
Provinciën zouden vormen. Bosch benadrukte dat dit leenstelsel tot gevolg had gehad
dat de ‘erffelyke Hoofden’ van deze gebieden elkaar naar het leven hadden gestaan in
een poging om hun grondgebied te vergroten. Dit had een onbeschrijfelijk lijden van
de lokale bevolkingen tot gevolg gehad. De provinciale indeling die uit dit stelsel was
voortgekomen was volgens Bosch

‘in later dagen by uitnemenheid dienstbaar geweest [..] voor eenige byzondere Familien, die, door de
verdeeldheid gaande te houden, het best hun nut en voordeel wisten na te jagen, den meester te spelen,
strekkende zo ter onderdrukking van elk een in ’t byzonder, als ten nadeele en bederve van ’t
Algemeen’. 19

Het egoïsme en de machtszucht van deze elite had er zo voor gezorgd dat provincie
tegen provincie streed, de stad tegen het platteland, steden tegen elkaar opgezet
werden en de stedelijke bevolking zelf weer onderling verdeeld was geraakt in gilden
en andere corporaties. Deze onderlinge verdeeldheid was in het voordeel geweest van
de heersers, die de klassieke verdeel en heerspolitiek tot in de puntjes hadden
beheerst.
16
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Waar Nederlandse schrijvers voor hem, zijn medepatriotten inclusief, de
federale staatsvorm hadden verdedigd als bolwerk van de vrijheid, daar draaide Bosch
de zaak nu om. Volgens hem was de Republiek een verstoring van de oorspronkelijke
eenheid, en het gevolg van vrijheidsbeknottende tactieken van tirannieke heersers. De
verdeeldheid die hierdoor was ontstaan moest eindigen, en volgens Bosch was daar
maar één oplossing voor:

‘Deze verdeeldheid van zo veele kleine onderscheidene lichamen moet plaats maken voor ’t
SYSTEMA van een GEHEEL ONVERDEELD lichaam; Dat maar één algemeen belang, neiging, wil
en doeleinde heeft, en waar van de hoofd en ondergeschikte leden, hoewel onderscheiden in de manier
en wyze, echter saamen werken tot heil en nut van alle de Provintiën…’. 20

Bosch wilde van de Nederlandse staat en samenleving één geheel maken, dat onder
leiding stond van een ‘nationale vergadering’, de hoogste macht in het land. Het land
moest vervolgens verder worden onderverdeeld in achtereenvolgens Departementen,
Districten, Bannen, Parochiën en Gebuurten. 21 Bosch ontvouwde hiermee een
pleidooi voor de eenheidsstaat dat was beïnvloed door de Franse Revolutie (Bosch
verwees naar de Franse Republiek als het voorbeeld van een goede staatsinrichting 22),
maar een geheel Nederlandse uitwerking en legitimering kreeg. Het Nederlandse
verleden werd daarbij ingezet om met het staatsbestel van de Republiek af te rekenen.
In hetzelfde jaar 1793 redeneerde een andere hervormingsgezinde Nederlander
langs dezelfde lijn dat het federale bestel afgeschaft moest worden. Samuel
Iperuszoon Wiselius (1769-1845) was te jong om patriot te zijn geweest, maar hij
behoorde wel tot het revolutiegezinde kamp. In een lezingenreeks die hij in 1793 voor
het genootschap Doctrina et Amicitia hield brak hij met het federale systeem zoals dat
ook door de patriotten tot 1787 was verdedigd. Net als Bosch achtte hij het
staatsbestel van de Republiek ontoereikend, en zag hij in de geschiedenis van de
Republiek een opdracht tot staatkundige eenwording. 23
In de jaren 1787-1795 vatte in de Republiek zelf het idee post dat men de
federale staatsvorm beter op kon geven ten koste van een eenheidsstaat. Het
voorbeeld van de jonge Franse republiek had hieraan bijgedragen, maar het idee kreeg

20
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zijn inhoud en betekenis binnen een herziening van het eigen verleden (inclusief de
patriotse nederlaag van 1787) en de eigen omstandigheden. Daarmee was de vraag
wat ‘eenheid’ nu precies inhield en op welke grondslag deze eenheid gebaseerd was
nog niet beantwoord. Evenmin bestond er binnen de revolutionaire beweging
consensus over dit vraagstuk.

Naar een Nationale Vergadering en een grondwet
Op het moment dat de Bataafse Republiek werd uitgeroepen aan het begin van 1795
waren aan Bataafse zijde zowel voor- als tegenstanders te vinden van de
eenheidsstaat. Gedurende het jaar 1795 stonden zij al meteen lijnrecht tegenover
elkaar bij de vraag of er een nationale regering gevormd zou moeten worden en welke
bevoegdheden dit lichaam moest hebben. Voorlopig werd de oude bestuursstructuur
gehandhaafd, zij het dat de bestuurslichamen gezuiverd waren en dat de leden vanaf
nu door stemgerechtigde burgers verkozen werden. Het was echter van het grootste
belang, daar waren alle Bataven het over eens, dat de leden van het Nederlandse volk
zo spoedig mogelijk een maatschappelijk contract zouden ondertekenen, een
grondwet die de Unie van Utrecht zou vervangen. 24
Vanuit de volkssociëteiten, lokale verenigingen van radicale revolutionairen,
werd steeds luider gepleit voor de oprichting van een nationale vergadering die deze
grondwet zou moeten ontwerpen en in een referendum aan het volk moest
voorleggen. Bovendien moest deze vergadering per direct het hoogste bestuursorgaan
in het land worden met grotere bevoegdheden dan de Staten-Generaal. De sociëteiten
en de radicale pers werden hierin gesteund door een aantal nieuwe machthebbers die
zich voor de eenheidsstaat uitspraken. Vooral in de Hollandse Statenvergadering,
inmiddels de Provisionele Representanten van Holland genaamd, was veel steun te
vinden voor de oprichting van een nationale vergadering. 25
24

Zie hoofdstuk 2, paragraaf ‘Constitutie en vertegenwoordiging’.
P. Geyl, Nederlandse stam deel III, 345 ev. In 1795 kwamen veel pamfletten uit waarin de voor- en
tegenstanders van een nationale vergadering, en de voor- en tegenstanders van de eenheidsstaat hun
ideeën uiteenzetten. Pamfletten waarin voor een nationale vergadering werd gepleit waren o.a. W.A.
Ockerse, Bataven! Eischt eene Nationale Conventie! Of, beroep aan het Bataafsche Volk (z.p. 1795);
Anoniem, Vrijheid, volksstem en nationale repraesentatie, in het waare daglicht geplaatst, en met
betrekking tot het Bataafsch gemeenebest beschouwd; in brieven, voor den meerkundigen ter
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Lang niet alle Bataven waren van zins de provinciale soevereiniteit te
beperken. Met name in Friesland en Zeeland wilden de Bataven het constitutie- en
staatsvormingsproces laten verlopen volgens federaal model, waarbij het ontwerpen
van een grondwet overgelaten werd aan een commissie bestaande uit een evenredige
vertegenwoordiging uit de verschillende provincies. Daarnaast eisten zij dat de
provincies al hun bevoegdheden zouden behouden, in ieder geval tot er een grondwet
in werking trad. De tegenovergestelde meningen leidden in de loop van 1795 tot een
patstelling waar pas in het najaar beweging in kwam. In de zomer hadden de
volkssociëteiten zich verenigd in een Centrale Vergadering, die gezworen had niet
uiteen te gaan voordat er een nationale conventie was. Tegelijkertijd begon de
Hollandse regering druk uit te oefenen op de andere provincies om haar voorstel tot
het oprichten van een nationale vergadering aan te nemen. 26
Eind november was er een Reglement gereed waarin de oprichting en
werkzaamheden van een nationale vergadering vastgelegd waren, en waar de
meerderheid van de provincies mee in kon stemmen. Holland had hiervoor vele
concessies moeten doen waardoor het Reglement sterk federalistisch van karakter
was. Zo zouden de provincies over hun ‘huishoudelijke belangens’ zeggenschap
behouden, en zou het ontwerpen van een grondwet overgelaten worden aan een
commissie binnen de nationale vergadering. In deze commissie van 21 kreeg Holland
relatief weinig leden. Ondanks deze concessies bleven Friesland en Zeeland zich
verzetten. Zij zouden dit verzet pas in februari 1796 na de nodige diplomatieke en
militaire druk opgeven en voor het Reglement stemmen. 27 Alle negen provincies
(Drenthe en Brabant hadden in het najaar van 1795 de officiële status van provincie
gekregen) stonden nu achter het plan, zodat het Reglement, dat als provisionele
grondwet dienst deed, in werking kon treden. Het Nederlandse volk werd geteld, en
vervolgens in districten van 15.000 inwoners verdeeld. Ieder district werd in dertig
hervormen naar het model der Fransche; óf grondwettig te herstellen en te verbeteren naar onzen
eigen Nederlandsche aart, natuur en bestaan (Amsterdam; J.R. Poster etc. 1795, Knuttel 22488); Idem,
Politiek belang-boek voor dit provisioneel tydperk. Gewigtig tans, gedenkwaardig hierna (Amsterdam;
J.R. Poster 1795, Knuttel 22540); J.H van Swinden, Advis over eene Nationaale Conventie, ter
vergadering van de Provisioneele Representanten van het Volk van Holland, op den 22, 23 en 24 juli
1795 uitgebragt (Amsterdam; erven D. onder de Linden en zoon 1795, Knuttel 22483d); H.C. Cras,
Gewigtig advys aan myne Societeits Leden, als mede aan alle eerlyke Vaderlanders, over de vraag:
moet eene Constitutie aan de Nationale Conventie, of eene Nationale Conventie de Constitutie voor af
gaan? (Harlingen; Volkert van der Plaats etc. 1795, Knuttel 22484a); Een vriend der waarheid [J.W.
van Sonsbeeck], Verhandeling over het nadeel eener Nationale Conventie, en daar uit voortspruitende
eenheid van bestuur voor de Nederlandsche Republiek (z.p. 1795, Knuttel 22489a).
26
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zogeheten grondvergaderingen verdeeld, en per grondvergadering kozen de
stemgerechtigde burgers een kiezer. De dertig verkozen kiezers kwamen vervolgens
bij elkaar om een representant voor de Nationale Vergadering te kiezen. 28
De 126 representanten die op 1 maart 1796 in Den Haag bijeenkwamen in de
voormalige balzaal van Willem V gingen direct aan de slag met het verkiezen van een
commissie van 21 leden die een grondwet moest ontwerpen. Nadat deze commissie
acht maanden later (op 10 november 1796) haar Plan van Constitutie had ingediend
bij de Nationale Vergadering begonnen de volksvertegenwoordigers met de
‘deliberatie’ over het Plan. Deze deliberaties, waarin alle staatkundige opvattingen
van de Bataven samenvloeiden tot een debat over de aard en toekomst van de
Nederlandse staat en samenleving, duurden ruim zes maanden, tot op 30 mei 1797 het
Ontwerp van Constitutie officieel werd vastgesteld. Aan het begin van de
besprekingen, op 2 december 1796, had de Vergadering al een belangrijke
principebeslissing genomen. Een ouder voorstel van Schimmelpenninck dat dateerde
van mei 1796 om de één en ondeelbaarheid als beginsel aan te nemen werd nieuw
leven ingeblazen en met 75 tegen 23 stemmen aangenomen. Daarmee begon een
nieuwe fase in het debat over de staatsvorm. 29
Op 8 augustus mocht het volk, dat wil zeggen de stemgerechtigde burgers, zijn
oordeel vellen over het Ontwerp. En dat oordeel was vernietigend: van de ongeveer
137.000 mensen die hun stem uitbrachten liet tachtig procent een ‘nee’ aantekenen. 30
Deze uitslag had tot gevolg dat er een nieuwe Nationale Vergadering en een nieuwe
grondwetscommissie gekozen moesten worden. Deze Tweede Nationale Vergadering
en tweede constitutiecommissie deden vanaf het najaar van 1797 een volgende poging
om een grondwet ontwerpen, maar zij zouden hun opdracht nooit afmaken. Op 22
januari pleegde een groep radicale Bataven een staatsgreep, daarbij gesteund door de
Franse regering die hoopte dat daarmee de rust in Nederland zou terugkeren, wat weer
voordelig zou zijn voor de Franse schatkist. Het nieuwe revolutionaire bewind liet er
geen gras over groeien: op 6 maart lag er al een grondwetsontwerp dat aan het volk
28
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voorgelegd kon worden. Potentiële tegenstanders van de grondwet werden zoveel
mogelijk uitgesloten van stemming, waardoor het ontwerp op 23 april met
overweldigende meerderheid werd goedgekeurd – overigens lag de opkomst, geschat
op ongeveer 40 procent van de stemgerechtigden, hoger dan bij de stemming van
1797. 31 Hiermee had Nederland zijn eerste grondwet, waarin Nederland één en
ondeelbaar werd verklaard en de federale structuur van het Ancien Régime was
verdwenen.
Deze politieke ontwikkelingen zijn bekend, evenals het feit dat daarbinnen de
unitarissen en federalisten een felle strijd voerden over de toekomstige staatsvorm.
Maar hoe verliep hun woordenstrijd, nadat Bosch en Wiselius in 1793 het federale
bestel hadden uitgezwaaid? Op basis van welke argumenten en welke betekenissen
van ‘eenheid’ bestreden de Bataven elkaar?

De strijd om het verleden
Terug naar 1 maart 1796. Tijdens de openingstoespraak van de Nationale Vergadering
feliciteerde voorzitter Pieter Paulus het Nederlandse volk. Eindelijk was de dag
aangebroken ‘waar op de belangens, de algemeene en allergewigtigste belangens des
geheelen

Nederlandschen

Volks

met

opene

deuren,

en

als

in

deszelfs

tegenwoordigheid behandeld zullen worden’. 32 De Bataven hadden uit hun midden
126 mannen verkozen die de ‘geheele Natie’ vertegenwoordigden. Het was de taak
van deze heren om te handelen naar het algemeen belang, en niet naar deelbelangen.
Het was voor Paulus wel duidelijk waar deze ‘byzondere inzigten’ vooral te vinden
waren:

‘Ieder Lid dezer Vergadering is derhalven een waar Representant van het geheele Volk van Nederland,
en moet door elk en een iegelyk worden aangemerkt, als alle byzondere Provinciale betrekkingen te
hebben verloren, zoodanig zelfs, dat de naam van Provincien of Landschappen, na de te doene
benoeming der Commissie van Constitutie, hier niet meer mag gehoord worden’. 33

Dat de grootste vijand van het algemeen belang het provinciaal belang was
onderstreepte hij nog eens door te stellen dat de leden ‘zonder eenige ruggespraak’
31
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zouden handelen. Door deze term die zo verbonden was met het oude bestel te
gebruiken als iets dat tegenovergesteld was aan het algemeen belang onderstreepte
Paulus dat wat hem betreft de oude staatsstructuur had afgedaan. Paulus bevestigde
dit door te stellen dat niet alleen de oude staatsvorm verleden tijd was, maar ook de
oude politieke strijd tussen de staatsgezinden en de orangisten. Men was, aldus
Paulus, inmiddels overtuigd geraakt van de ‘dwaasheid en onbestaanbaarheid’ van de
politieke opvattingen die hiermee samenhingen.
De strijd tussen staatsgezinden en orangisten was vooral een strijd geweest
tussen groepen met verschillende deelbelangen, en daarmee in strijd met het Bataafse
ideaal dat de politiek zich op het algemeen belang moest richten. Deze oude strijd
was, volgens de unitarissen, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de wijze
waarop het oude federale bestel was ingericht. Die structuur moest dus veranderen.
De enige manier waarop het algemeen belang, of het algemeen welzijn van Nederland
behartigd zou kunnen worden was door het instellen van één soeverein representatief
orgaan, zo meende Paulus en met hem de andere unitarissen. 34
Deze redenering was een breuk met het verleden, en een afscheid van zowel
het staatkundige denken van de staatsgezinden als dat van de patriotten. Om die breuk
te legitimeren probeerden de unitarissen in eerste instantie, zoals we zagen in de
geschriften van Bosch en Wiselius, duidelijk te maken dat het oude bestel helemaal
niet goed gefunctioneerd had. Bosch bracht in 1795 een herziene uitgave uit van zijn
pamflet uit 1793, nu getiteld Over de constitutie, constitutionele magten en
regeringsvorm, toepasselyk op, en voor ons vaderland. De verwerping van het
provinciale bestel op historische gronden was onveranderd gebleven, net als de toon
waarop dit gebeurde. 35 Daarnaast was Bosch in 1796 verkozen tot lid van de eerste
Nationale Vergadering, en in die hoedanigheid zette hij zijn aanval op het federale
stelsel van de oude Republiek voort. Hij werd hierin bijgestaan door collega’s zoals
Johan Fokker, die in 1797 zitting had in de tweede constitutiecommissie. Fokker
bevestigde het beeld van Bosch dat de federale structuur het gevolg was geweest van
verdeel en heerspolitiek, en daarmee een rem op de bloei van de Republiek: ‘wie zal
het dog ontkennen Burgers Representanten! Of het zijn de onderscheidene bestuuren,
die de Volkeren onderling tegen elkanderen in ’t harnas hebben gejaagd? Is er niet een
34
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tijd geweest, dat de naam van Zeeuw een scheldnaam was? Occide et impera was de
leus’. 36
De voorstanders van het federale model, zowel binnen als buiten de Nationale
Vergadering, geloofden ondertussen hun oren niet bij het horen van zoveel
geschiedvervalsing. Zij bleven beweren dat het federale bestuur, ondanks zijn
gebreken, wel degelijk aan de basis had gestaan van de successen van de Republiek.
Om te beginnen bij de strijd tegen Spanje, en vervolgens tijdens de economische en
militaire bloeiperiode tijdens de zeventiende eeuw. Het zou dan ook onredelijk zijn
om het kind met het badwater weg te gooien, stelde de Elburgse federalist Herman
Vitringa. 37
Onzin, zo meenden de unitarissen op hun beurt. Hoe kon een systeem dat ‘qua
samenstelling onevenredig, qua werking lam en tegenstrijdig, en in de uitvoering
langzaam en zwak’ was, een positieve bijdrage hebben geleverd aan de welvaart van
Nederland, vroeg Rutger Jan Schimmelpenninck, lid van de Nationale Vergadering,
zich af? Waar de bloei van het land ook aan gelegen had, niet aan de toenmalige
constitutie, want die had Nederland, ‘in de eigenlijke zin van het woord’, nooit
bezeten. 38 Bernardus Bosch legde uit dat de welvaart van Nederland te danken was
geweest aan de natuurlijke ligging van Nederland die handel en koopvaart mogelijk
had gemaakt. Zij was te danken geweest aan de ‘werkzaamheid, goede trouw en
zuinigheid der ingezetenen’, maar vooral aan het optreden van de burgerij en de
edelen die de macht van de vorst (eerst de Habsburgers, later de stadhouders) hadden
weten te beteugelen. 39 De bestuurlijke indeling van de Republiek had, in tegenstelling
tot wat Vitringa en anderen beweerden, de welvaart van de oude Republiek juist
belemmerd.
De patriotten hadden hun pogingen tot hervorming over het algemeen
gelegitimeerd door te stellen dat deze een terugkeer naar een oorspronkelijke situatie
betekenden. Hervorming was een ‘herstelling’ van het verleden, niet een breuk met
dat verleden.

40

Bataven zoals Bosch gebruikten ook een herstellingsmythe: de

eenwording van Nederland moest gezien worden als een terugkeer naar de
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oorspronkelijke staat van het Nederlandse volk. De revolutionairen hadden zich niet
voor niets vernoemd naar de Batavieren, volgens de overlevering de oorspronkelijke
bewoners van Nederland, en zij gebruikten de ‘Bataafse mythe’ graag als moreel
voorbeeld voor de nieuwe natie.
Toch waren de Bataven zich er sterk van bewust dat het prehistorische
verleden maar een beperkt theoretisch en praktisch nut had. Het begrip ‘Bataafs’ was
waardevol omdat men kon laten zien dat er gebroken was met de oude Republiek,
zonder dat daarmee de hele Nederlandse identiteit verworpen werd. Het was een
middel om de nationale wortels van de eenheidsstaat te benadrukken, terwijl de
afstand tussen het verre verleden en het heden dusdanig groot was dat van een directe
‘herstelling’ geen sprake kon zijn. Hoewel de Batavieren gezien werden als de
bezitters van een vorm van oorspronkelijke vrijheid en eenheid, werd de Bataafse
Revolutie niet gezien als de opmaat voor een terugkeer naar prehistorische tijden. 41
Daar kwam bij dat de unitarissen zeker niet uitsluitend historische
redeneringen gebruikten om de eenheidsstaat te verdedigen. Het staatsbestel, dat in
het Nederland van de achttiende eeuw vooral vergeleken werd met een gebouw,
moest volgens hen in zijn geheel afgebroken worden en vervolgens opnieuw
opgebouwd volgens verlichte principes. Representant Bacot drukte in juni 1796 zijn
medevertegenwoordigers op het hart dat zij verkozen waren om ‘een nieuw en
volmaakter Staatsgebouw, naar ’t eeuwig richtsnoer van recht en waarheid, op te
trekken, een meer helder en deugdkoesterend licht onbeneveld te doen doorschynen,
en alle oude en schadende verkeerdheden, zo veel mogelijk, uit den weg te ruimen’. 42
Onder die oude en schadende verkeerdheden moest men ook het federalisme scharen,
meenden de unitarissen. Nu het oude bestel, inclusief de Unie van Utrecht, volledig
had afgedaan kon men op basis van rationele verlichte principes de eenheidsstaat
uitroepen.
Niet iedereen was overtuigd dat de oude Unie volledig verkeerd en
onbruikbaar was en dat een geheel nieuw staatsgebouw moest worden opgericht.
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Enerzijds zagen deze gematigde denkers en politici onderdelen in het staatsbestel die
het verdienden behouden te blijven, zoals bijvoorbeeld de federale structuur,
anderzijds stond men zeer sceptisch tegenover de mogelijkheid om een grondwet te
ontwerpen die niet gebaseerd was op ervaring en ondervinding maar op universele
wetten en principes. Volgens Bataven als J.H. Swildens, J.H. van Swinden, H.C. Cras
en J.W. van Sonsbeeck kon een stabiel en bestendig staatsbestel het best bereikt
worden door het bestaande aan te passen en te verbeteren. 43 De steun voor het
federalisme kwam gedeeltelijk voort uit deze pragmatische instelling waarin de weg
van de geleidelijkheid werd gekozen. Toch ontkwamen de federalisten er niet aan hun
standpunt te verdedigen met politiek-theoretische argumenten – en hiermee gingen zij
de strijd aan met het unitaristische ‘eeuwig richtsnoer van recht en waarheid’. 44

De beste staatsvorm
Los van de vraag of de federatie in de praktijk gewerkt had of niet, stond het punt van
de theoretische geschiktheid van een federatief bestel voor de Bataafse Republiek. De
federalisten haalden een bekend argument aan, ook gebruikt in de Patriottentijd, om
de geschiktheid van een federaal bestuur te verdedigen: het was de beste waarborg
voor de vrijheid en tegen het gevaar van despotisme. Hoe kleiner een staat, hoe
kleiner de afstand tussen de burgers en het bestuur en hoe groter de controle van de
burgers op het bestuur, luidde de gedachte. Bovendien was het binnen een federatie
veel lastiger voor kwaadwillende bestuurders om alle macht naar zich toe te trekken;
er waren immers veel meer machtscentra die veroverd moesten worden. De
verschillende leden konden elkaar bovendien in balans houden waardoor niet één
bijzonder gedeelte (Holland was uiteraard de meest voor de hand liggende kandidaat)
alle macht naar zich toe kon trekken.
Jacob de Mist, een advocaat uit Kampen en lid van de Nationale Vergadering,
hield in 1796 een vurig pleidooi waarin hij wees op het risico van een centraal bestuur
voor de vrijheid in een land. Volgens hem had de Franse filosoof Montesquieu (16891755), wiens werk uitgebreid door de federalisten werd gebruikt, aan het voorbeeld
van het antieke Rome laten zien dat ‘de vrijheid in het middelpunt van het bestuur
43
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was en de dwingelandij aan de grenzen’. Machthebbers zouden wel waken over hun
eigen vrijheid, maar zou dit niet ten koste gaan van de vrijheid van hen die het verst
(in dit geval letterlijk) van de macht af waren? 45
Montesquieu mocht dan wel een vaak aangehaalde schrijver zijn en over het
algemeen zeer gerespecteerd zijn, hij was niet boven elke kritiek verheven. 46 De
unitaris Johan Fokker stelde tijdens een zitting van de tweede constitutiecommissie
dat Montesquieu had gezegd dat federatieve staten als Nederland en Zwitserland het
eeuwige leven leken te hebben, maar aan het begin van hetzelfde hoofdstuk had deze
ook geschreven dat ‘Si une Republique est petite, elle est detruite par une force
etrangère; si elle est grande elle se detruit par une vice interieure. Ce double
inconvenient infacte [sic] egalement les democraties et les aristocraties’. 47 Voor
Fokker was dit een duidelijk bewijs dat Montesquieu geen denkbeeld had van een
republiek zoals de Bataven die volgens hem in wilden stellen; een eenheidsstaat die
de kracht bezat om buitenlandse dreigingen te weerstaan, maar de binnenlandse
vrijheid garandeerde omdat de macht altijd in handen bleef van het volk. Dat volk had
bovendien de mogelijkheid zijn bestuurders in de gaten te houden en hen af te zetten
zodra zij hun macht misbruikten of tegen het algemeen belang handelden. 48
Nog belangrijker dan Montesquieu als intellectueel referentiekader was JeanJacques Rousseau (1712-1778). In de historiografie heerst het beeld dat de invloed
van het (politieke) werk van Rousseau in de Republiek beperkt is geweest. De werken
van Rousseau werden in de achttiende eeuw met veel kritiek ontvangen in de
Nederlandse pers en ook de praktische doorwerkingen van Rousseau’s opvattingen
zouden gering zijn geweest. 49 De patriotten zouden zich veel meer hebben gericht op
Britse en Amerikaanse filosofen als John Locke, Richard Price, Joseph Priestley en
Thomas Paine en de Fransman Montesquieu. 50 In de Bataafse periode nam de
politieke invloed van Rousseau weliswaar toe, maar hij werd op geen enkel moment
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beschouwd als de geestelijke vader van de revolutie – wat hem in Frankrijk wel was
overkomen. 51
Dat beeld klopt zeker niet voor de Bataafse Republiek. Rousseau’s
belangrijkste politieke werk, Du Contrat Social (1762), werd in de jaren negentig
tweemaal in het Nederlands vertaald. 52 Deze vertalingen werden geadverteerd in het
Dagverhaal, waarbij het belang van dit boek (uiteraard ook ingegeven door
commerciële motieven) werd benadrukt: het lezen van Du Contrat Social was
‘THANS INZONDERHEID BELANGRIJK BY HET DAAR STELLEN ONZER
CONSTITUTIE’. 53 De term contrat social werd daarnaast veelvuldig gebruikt door
de Bataven in de jaren 1795-1798. 54 In het Dagverhaal van de Nationale Vergadering
(1796-1797) komt Rousseau’s naam zestien keer voor, terwijl Montesquieu negen
verwijzingen krijgt, en de arme John Locke slechts éénmaal werd genoemd in de
discussies. Cornelis de Rhoer, die als representant voor het district Harderwijk in de
Nationale Vergadering zat, merkte dan ook op dat Rousseau’s denkbeelden van grote
betekenis waren voor de ‘staatkundige beginselen van deze tijd’. 55
Het klopt dat de Nederlandse revolutionairen de theorieën van Rousseau niet
klakkeloos overnamen, zowel voor als na de Bataafse Revolutie. Vroege
sympathisanten als Schimmelpenninck en Paulus hadden Rousseau’s visie op de
natuurstaat bekritiseerd, en gesteld dat die lang niet zo ideaal was als Rousseau hem
beschreef. Ook was er kritiek op de mogelijkheid tot de directe uitoefening van de
volkssoevereiniteit – waarover later meer. 56 In de meeste gevallen echter werden de
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opvattingen van Rousseau als positieve legitimaties ingezet. Daarbij gebeurde iets dat
wel vaker gebeurt bij populaire denkers: Rousseau’s gedachtegoed werd door beide
kampen gebruikt als bewijs voor het eigen gelijk. 57
Zo ook in de discussie over de eenheidsstaat. De federalisten betoogden aan de
hand van Rousseau dat alleen kleine republieken ware, vrije republieken konden zijn.
Wederom luidde het klassieke argument dat hoe groter de bestuurlijke eenheid was,
hoe kleiner de vrijheid die de burgers genoten. Daarom, zo stelde De Rhoer, had
Rousseau in zijn Considérations sur le gouvernement de Pologne (1772) gezegd dat
Polen zichzelf het beste in kleine republiekjes kon opsplitsen en dat het zijn
federatieve systeem diende te verbeteren. 58 Daar kwam bij dat Rousseau had gesteld
dat elk volk een staatsvorm moest kiezen die bij zijn gewoonten en gebruiken paste –
in Frankrijk mocht dat dan een eenheidsstaat zijn, een federaal bestel paste beter bij
Nederland. De Zwolse federalist Willem Queysen meende dat men het oordeel van
filosofen dan wel niet als bewijs mocht gebruiken, maar het was toch opvallend dat
grote denkers als Montesquieu, Rousseau en Mably 59 het federale bestuursmodel
hadden aangeprezen als het meest geschikt voor een vrije republiek. 60 De unitarissen
erkenden op hun beurt dat er in een goed bestuur waarborgen moesten zijn tegen
machtsmisbruik, maar de oplossing hiervoor lag volgens hen niet bij het behoud van
de federalistische structuur.
Het grootste probleem dat de unitarissen hadden met het federalisme was dat
het volgens hen niet in overeenstemming was met de ondeelbaarheid van de
volkssoevereiniteit. De gedachte dat de hoogste macht in een samenleving bij het volk
lag en dat geen enkel deel van dat volk de soevereiniteit kon claimen was tijdens de
Patriottentijd geuit, en stond aan de basis van de Bataafse Revolutie. Zowel
unitarissen als federalisten onderschreven het principe van de volkssoevereiniteit,
maar de unitarissen redeneerden dat de volkssoevereiniteit en de algemene wil van het
volk enkelvoudig waren, het ‘geheel onverdeeld lichaam’ van Bosch waarin ‘slechts
één algemeen belang, neiging, wil en doeleinde’ bestond. Het bestaan van provinciale
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regeringen die soeverein waren naast een nationaal bestuur dat ook soeverein was was
volgens de unitarissen onverenigbaar met de zuivere leer van de volkssoevereiniteit.
De federalisten mochten dan wel beweren dat Rousseau het federale systeem
had aanbevolen, riep Johan Fokker in oktober 1797, één blik op Rousseau’s ‘Contract
Social, boek vier, hoofdstuk één’, en men kon zien dat Rousseau aan de zijde van de
unitarissen stond. 61 Dat hoofdstuk begon met de volgende stelling:

‘Zolang verschillende mensen te zamen zich beschouwen als één enkel lichaam, hebben zij slechts één
enkele wil, die betrekking heeft op het gemeenschappelijk voortbestaan en het algemeen welzijn. In dat
geval zijn alle drijfveren van de staat sterk en ongecompliceerd, zijn de grondregels helder en duidelijk,
kent de staat geen verwarde, tegenstrijdige belangen.’ 62

Eenheid van bestuur was volgens de unitarissen de enige manier waarop de algemene
wil verwezenlijkt kon worden. De Utrechtse representant Jacob van Manen stelde dan
ook dat het ‘lichaam van de maatschappij’ één geheel moest zijn waarin ‘de
levenssappen samenvloeien in het hart en van daaruit naar de verschillende delen
gepompt worden’. Hij zag dit geheel als een centraal punt of een cirkel, een punt dat
niet

verwoestend

en

vernietigend

werkte

zoals

een

zonnespiegel,

maar

levensschenkend was zoals een hart. 63 Ook Fokker weersprak het idee dat een
centraal bestuur inging tegen de vrijheid:
‘Maar, zegt men verder, in een bestuur op de volstrekte eenheid gevestigd, zal hij, die ver van de
Hoofdplaats afwoont, slegt heil en troost vinden; de vrijheid zal verminderen in de omgekeerde rede
van den afstand. De Thesis is valsch, en de applicatie ongelukkig. Wij zijn in den Winter meer dan een
millioen Fransche mijlen nader bij de Zon dan Zomers. Op den top der Hemel-hogen berg in Peru heeft
men niet tegenstaande men nader bij de Zon is, dan aan den voet der bergen eeuwigduurende sneeuw
en ijs, en beneden stikkende hitte, een blijk dat het de afstand niet, maar de directie en het medium
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waarin de straalen opgevangen, terug gekaatst , of geobsorbeerd worden zijn, die dat onderscheid
veroorzaaken.’ 64

Deze opvattingen over de staatkundige eenheid kunnen niet los gezien worden
van de invloed van het gelijkheidsdenken. Vrijheid was volgens veel Bataven slechts
mogelijk als er gelijkheid was, en niet andersom. Het argument dat Nederland in
‘ongelijke’ delen verdeeld moest blijven om de vrijheid te bevorderen was dan ook
onzinnig in de ogen van de unitarissen. Uit het beginsel van gelijkheid volgde volgens
de unitarissen logischerwijs het idee van evenredigheid, en van financiële en
bestuurlijke evenredigheid kon volgens hen geen sprake zijn in een federatie waarin
de verhoudingen tussen provincies ongelijk waren. Dat zagen we al bij de kritiek van
Bosch en Schimmelpenninck op het functioneren van de oude Republiek, maar het
werd door meer vertegenwoordigers en opiniemakers verwoord in de Bataafse jaren.
Volksvertegenwoordiger Van der Wijk en publicist Cornelis Zillesen gebruikten het
gelijkheids/evenredigheidsargument om voor de eenheidsstaat en amalgamering van
de schulden te pleiten, en representant Jacobus Janssen gebruikte het argument in zijn
pleidooi voor een nieuwe bestuurlijke indeling van Nederland waarin de provincies
een gelijk oppervlak en inwonertal zouden krijgen. 65 Bestuurlijke eenheid lag voor de
unitarissen in het verlengde van volkssoevereiniteit en gelijkheid.

De kracht van de eenheid
De eenheid van bestuur bood volgens de unitarissen bovendien een oplossing voor het
probleem waar de republikeinse regeringsvorm (waarmee de discussies over
staatsvorm en regeringsvorm door elkaar gingen lopen) volgens de politieke theorie
sinds Aristoteles mee worstelde: kwetsbaarheid. 66 Het belangrijkste kenmerk van een
republiek was het ontbreken van een (erfelijke) alleenheerser. Het voordeel hiervan
was de grote interne vrijheid die de burgers genoten in vergelijking met landen waar
één centraal gezag alles voor het zeggen had. Het nadeel was dat deze vorm van
bestuur veel meer gevaar liep ten onder te gaan, hetzij door interne verdeeldheid,
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hetzij door internationale oorlogen waarin slagvaardigheid en snelheid van handelen
van het grootste belang waren.
Nederland had hier recentelijk tweemaal de wrange vruchten van kunnen
plukken: in 1787, toen het de Pruisische troepen waren geweest die snel een einde
hadden gemaakt aan de patriotse dromen, en in 1795, met de Franse inval die binnen
een mum van tijd het stadhouderlijke bewind op de knieën had gedwongen. Hoewel
de Fransen door de Bataven als bevrijders werden gezien was men zich tegelijkertijd
pijnlijk bewust van de eigen militaire zwakte in vergelijking met de buurlanden. In de
Bataafse periode was het gevoel speelbal te zijn van grotere machten sterk aanwezig,
evenals de wens hier verandering in te brengen. De eenheidsgedachte kreeg zo een
extra urgentie mee: wilde Nederland levensvatbaar blijven dan moest het net als
Frankrijk, Pruisen en Engeland een krachtig bestuur instellen dat snel en doeltreffend
kon opereren. 67
Dit argument was overtuigend genoeg voor sommigen die sceptisch tegenover
de eenheidsstaat stonden. De Friese representant C.L. van Beyma verdedigde op 2
januari 1798 de definitie van de eenheid zoals die in het grondwetsontwerp zou
moeten staan:

‘de in éénsmelting der neegen verschillende volkeren, die wel aan elkanderen verbonden, maar niet in
één gesmolten zijn. Deeze een en ondeelbaarheid nu, wel verre van een beginzel te zijn, is slegts door
de omstandigheden noodzakelijk geworden, zij is een gevolg van een bij de natien door heerschzucht
gekoesterd valsch denkbeeld van geluk’. 68

Dit valse denkbeeld van geluk bestond erin dat naties meenden dat zij steeds maar
rijker en groter moesten worden en daarbij steeds vaker kleinere landen opslokten.
Van Beyma betreurde deze gang van zaken, maar hij moest ondanks zijn instemming
met Rousseau’s adagium dat de vrijheid het best bewaard bleef in kleine republieken,
toegeven dat ook Nederland groter moest worden om zo de vrijheid van het volk te
garanderen: ‘het is noodzakelijk geworden grootere maatschappijen opterigten,
meerder kragten in één punt te vereenigen.’ 69
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In het verleden, zo luidde de gedachte, was het probleem van de beperkte
handelingssnelheid van de Republiek gedeeltelijk ondervangen door de aanwezigheid
van de stadhouders, die, al waren hun functies ontleend aan aanstellingen die door de
provinciale Staten en de Staten-Generaal verleend waren, een zeer machtige positie
bezaten die de positie van ‘ambtenaar’ verre ontsteeg. Dat lag grotendeels aan de
monopolisering van het ambt door de Oranjes, die, met een conglomeraat van
uitvoerende, rechterlijke en militaire (o.a. kapitein-generaal en admiraal-generaal van
de Unie) hoedanigheden en functies uitgroeiden tot het centrale punt in de Republiek.
Het ambt van de stadhouder nam steeds meer monarchale trekken aan, zeker toen
Willem IV in 1747 de eerste erfstadhouder van alle provinciën werd. In tijden van
crisis waren de stadhouders dankzij hun machtige positie vaak in staat gebleken de
eenheid van de staat te handhaven, al ging dit vaak buiten de officiële volmachten van
de stadhouders om. 70
Eén van de speerpunten van de Bataafse Revolutie was echter de
omverwerping van de stadhouder geweest. De stadhouder gold in de ogen van de
Bataven immers niet als beschermer van de onafhankelijkheid van de Republiek maar
als een zuivere despoot die Nederland als een monarch geregeerd had. Deze breed
gedeelde opvatting maakte het onmogelijk om in de periode 1795-1798 te pleiten voor
een eenhoofdige uitvoerende macht met verregaande bevoegdheden; dit zou immers
een terugkeer naar het stadhouderlijk bewind kunnen betekenen en dus een verraad
van de revolutionaire beginselen. 71
Hiermee raakte de oplossing voor het probleem van de kwetsbaarheid echter
verder uit beeld. De unitarissen hadden een oplossing: een eenheidsstaat met een
geconcentreerd en centraal bestuur dat de mogelijkheid had om krachtdadig op te
treden. Federalisten als De Mist die zich principieel verzetten tegen elke vorm van
overheersend centraal bestuur hadden deze oplossing niet achter de hand. 72 Om te
bewijzen dat een Bataafse federatie desondanks toch een economische en politiek
onafhankelijke rol van betekenis zou kunnen blijven spelen wezen zij op het succes
van andere landen met een federale structuur: Zwitserland, maar vooral de Verenigde
Staten.
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De Amsterdamse volksvertegenwoordiger Johan Luyken gebruikte de
woorden van Amerika-kenner Gerhard Dumbar om te laten zien dat de Franse
constitutie waar de unitarissen volgens hem zo dol op waren, veel gemeen had met de
Amerikaanse. Daarom kon men het Amerikaanse staatsbestel niet afdoen als
‘monstreus’. 73 In de jaren tachtig hadden de meeste patriotten de Amerikaanse
Revolutie nog als lichtend voorbeeld gezien, maar aan het einde van de jaren tachtig
verflauwde het enthousiasme toen bleek dat de Amerikaanse constitutie minder
progressief was dan gehoopt. Na de Franse Revolutie werd het Amerikaanse
voorbeeld steeds vaker gebruikt door behoudende commentatoren zoals Adriaan Kluit
en Elie Luzac die de gebeurtenissen in Frankrijk veroordeelden en Amerika zagen als
een land dat wél op een verantwoorde manier veranderingen had doorgevoerd, en
daarbij niet al te rigoureus te werk was gegaan. 74
Dit was dan ook precies het verwijt dat de unitarissen aan het adres van de
Amerikanen maakten. Bernardus Bosch, wederom in een historisch betoog, legde uit
dat de Amerikanen met hun opstand tegen de Britse koning in eerste instantie de
‘oorspronglijke vrijheid’ leken te herstellen, en geïnspireerd door Benjamin Franklin
naar eenheid streefden, maar dat dit uiteindelijk mislukt was. Men kon de Amerikanen
niet kwalijk nemen dat zij niet in staat waren geweest zich werkelijk te verenigen. De
oorlogssituatie waarin zij hadden verkeerd had staatshervorming moeilijk gemaakt,
aldus Bosch. 75
Hoewel veel Bataven, ook van unitarische zijde, de Amerikaanse republiek
desondanks een warm hart toedroegen, lukte het de federalisten nauwelijks om met
behulp van het Amerikaanse voorbeeld het federalisme een positieve klank mee te
geven. Het omgekeerde was eerder het geval. In januari 1797 deed Jacob van Manen
in de Nationale Vergadering het voorstel om aan de Nederlandse grondwet een
verklaring vooraf te laten gaan die het geheel wat meer zeggingskracht zou moeten
geven. Een Nederlandse versie van het We, The People…(de preambule van de
Amerikaanse grondwet) zou de grondwet geliefder maken onder het volk. Johan van
Hooff serveerde dit plan onmiddellijk af, door schamper op te merken dat het
Amerikaanse voorbeeld geen navolging verdiende omdat Amerika als federatie geen
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flauw benul had van de betekenis van de één en ondeelbaarheid, die toch de basis
moest vormen van zo’n verklaring. 76
Het federalisme, zo was volgens de unitarissen wel duidelijk geworden, was
iets van het verleden, een bestuursvorm waar men ten tijde van de oude Republiek ten
onrechte trots op was geweest en die in het heden niet meer kon bestaan. Het werd
onverenigbaar geacht met het beginsel van de volkssoevereiniteit en de mogelijkheid
om van Nederland een sterke natie te maken. 77 Voorbeelden van buitenlandse federale
republieken telden daarbij volgens de unitarissen niet, aangezien Nederland gezien
moest worden als een wezenlijk ander land was dan Zwitserland, dat beschermd en
verdeeld werd door haar bergen, of de VS, een groot en uitgestrekt land, dat
bovendien pas twee decennia bestond. Maar Nederland was wel twee eeuwen lang
een bondgenootschap geweest, en dat had volgens de federalisten een belangrijk
voordeel gehad dat in de jaren na 1795 in de strijd werd geworpen.
De federalisten wezen er op, met verwijzing naar Montesquieu en Rousseau,
dat mensen in kleine republieken (lees: provincies) het gelukkigst waren. Dit kwam
voor een belangrijk deel omdat in kleine gemeenschappen de fysieke en sociale
afstanden tussen individuen het kleinst waren. Dit zorgde ervoor dat de mogelijkheid
van de burger om mee te doen aan het publieke leven, politiek in de ruime, klassieke
zin van het woord, het grootst was in kleine staten, bij voorkeur een stadsstaat. De
Bataven, en de patriotten voor hen, waren er echter van overtuigd dat in moderne
staten bevolkingen en afstanden te groot waren om iedereen die daartoe geschikt werd
geacht direct in het bestuur mee te laten doen. Zij waren het er over eens dat de
Nederlandse democratie een vertegenwoordigende zou moeten zijn. Dit riep uiteraard
allerlei vragen op naar de aard en meest geschikte wijze van politieke
vertegenwoordiging, waarvan de meeste in het volgende hoofdstuk aan bod komen.
De betekenis van die vertegenwoordiging binnen de democratie speelde een
belangrijke rol in de strijd tussen unitarissen en federalisten. Het was, zo legde
representant Willem Hendrik Teding van Berkhout het probleem uit, de vraag op
welke gebieden de inwoners van Nederland zich als één volk vertegenwoordigd
wilden zien. Hij vond het geen probleem dat verschillende bestuurslichamen deze
verschillende zaken behartigden in naam van ‘het volk’. 78 Teding van Berkhout
76

Dagverhaal deel IV (nr. 320, zitting 11 januari 1797) 416.
Volgens de proclamatie van 22 januari; De Gou, Staatsregeling van 1798, deel II, 15.
78
Dagverhaal deel I (nr. 33, zitting 12 april 1796) 260.
77

52

haalde dit argument aan in een debat dat plaatsvond op 12 april 1796 in de Nationale
Vergadering en dat illustreert hoe gevoelig en verwarrend de kwestie van nationale
tegenover lokale vertegenwoordiging lag voor de betrokkenen.
Johan van Hooff maakte zich tijdens de zitting druk over het feit dat stukken
die vanuit de provinciebesturen (de voormalige Staten) naar Den Haag werden
gestuurd de titel ‘De representanten van het volk van (bijvoorbeeld) Friesland’
droegen. Dit was volgens hem niet toegestaan omdat het enige lichaam dat het volk,
en de volkswil vertegenwoordigde de Nationale Vergadering was. Hij gaf toe dat de
regeringen van de steden en provincies door de lokale bevolking gekozen waren en
dus ‘in zekere zin’ de bevolking representeerden, maar hij vond dat de uitdrukking ‘de
representanten van het volk van’ veel meer omvatte en insinueerde dan op grond van
de bevoegdheden van de lokale besturen was toegestaan. Het zou zelfs de indruk
wekken dat ‘een Volk tweemaal in den volkomensten zin, en wel op denzelfden tyd,
zoude kunnen gerepresenteerd worden’. 79 Deze stelling was niet alleen gevaarlijk,
vond Van Hooff, maar ook in strijd met de eenheid van de volkssoevereiniteit. Op
deze wijze zou een provincie een imperium in imperio vormen. Hoewel de
uitdrukking ‘Representanten van het volk in Friesland’ nog wel door de beugel kon
vond hij dat ook deze uitdrukking nog voor verwarring kon zorgen. Hij pleitte dan
ook voor het gebruik van de titel ‘Het Provinciaal Bestuur van etc.’. 80
Volgens Teding van Berkhout was de gangbare titulatuur geen enkel
probleem. Als de Friezen of de Hollanders hun ‘huishoudelyke belangens’, zoals alle
provinciale bevoegdheden genoemd werden, in handen stelden van door hun verkozen
vertegenwoordigers, dan handelden zij in lijn met de leer van de representatieve
democratie en hadden deze vertegenwoordigers alle recht zich de representanten van
het volk van Friesland of Holland te noemen. Deze redenering volgde de
federalistische lezing van Rousseau, zoals die in 1795 door J.W. van Sonsbeeck was
verwoord:

‘Niet de Souverein maar de Souvereiniteit is ondeelbaar; d.i. het volk laat zig wel verdeelen, maar
nimmer de algemeene wil. Hoe zou anders het volk op onderscheiden plaatsen kunnen raadplegen?
Hoe zou anders ooit de afstand van een gedeelte des grondgebieds geoorloofd zijn? 81
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Ook wat betreft de vertegenwoordiging in de nationale regering dienden de
provinciale belangen gerespecteerd te worden, stelden de federalisten. Een goed
vertegenwoordiger, zo meenden zij, moest natuurlijk boven alles het algemeen belang
dienen. Maar om het algemeen belang te dienen moest hij genoeg kennis hebben om
de juiste beslissingen te nemen. Het was moeilijk voorstelbaar dat een volkomen
gecentraliseerde regering voldoende lokale kennis zou bezitten om tot juiste, goed
geïnformeerde beslissingen te komen. Dit maakte het noodzakelijk dat de provinciale
besturen zouden blijven bestaan, én dat er in de nationale regering een voldoende
afspiegeling zou zijn van de verschillende provincies en regio’s.
Men kon dan ook het beste een representant kiezen die uit het eigen
kiesdistrict afkomstig was, stelde De Mist tijdens een zitting in 1796. Hij maakte in
zijn betoog handig gebruik van de voordracht van zijn collega Pieter van de Kasteele,
een unitaris(!) uit Holland. Van de Kasteele had tijdens de besprekingen over het Plan
van Constitutie een indrukwekkend verhaal gehouden waarin hij voor het
samenvoegen van de gewestelijke schuldenlasten had gepleit. Deze zogeheten
amalgamering, die de discussie over de eenheidsstaat extra beladen en problematisch
maakte, werd door Van de Kasteele verdedigd aan de hand van vele financiële
berekeningen en historische kennis die hij gedurende zijn lange carrière in Holland
had opgedaan. De Mist meldde triomfantelijk dat de toespraak van Van de Kasteele
het beste bewijs was geweest voor zijn stelling; Van de Kasteele’s kennis en inzicht
van de situatie in Holland was alleen mogelijk omdat hij daar zelf uit afkomstig was
en de lokale omstandigheden goed kende. Dit maakte hem dan ook tot een goede
vertegenwoordiger. 82
Hier kwam volgens de federalisten bij dat de relatie tussen kiezer en gekozene
beter en hechter was in een systeem waarin regionale verscheidenheid gewaarborgd
werd. Een representant die werd verkozen door degenen tussen wie hij leefde, wier
grondgebied hij deelde, was onderdeel van de lokale leefwijze en cultuur, of daar op
zijn minst goed mee bekend. Omdat de identiteit van de kiezer en de gekozene
gedeeltelijk samenvielen, ‘leek’ de representant ook meer op zijn kiezers dan in een
systeem waarin de lokale binding geen rol zou moeten spelen, namelijk in het geval
van een eenheidsstaat waarin geen beperkingen waren voor de geografische afkomst
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van de vertegenwoordiger binnen de grenzen van die staat. 83 Het stellen van een
lokale inwoningseis was geen gekke gedachte in een land waarin stedelijke en
provinciale identiteiten en belangen nog zeer sterk aanwezig waren. 84
In het grondwetsontwerp dat door de commissie van 21 was vastgesteld, het
Plan van Constitutie, was een artikel opgenomen dat tegemoetkwam aan de visie van
de federalisten. Artikel 92.4 stelde dat kandidaten voor de Grote Kamer van het
Wetgevend Lichaam op het moment van hun verkiezing vijf jaar hun vaste
woonplaats dienden te hebben in de ring waarin zij verkozen waren. In het nieuwe
kiesstelsel van de Bataafse Republiek was Nederland ingedeeld in districten van
15.000 inwoners. Twee naast elkaar gelegen districten vormden een ring en twee
ringen een kwartier, zodat een representant afkomstig moest zijn uit een gebied dat
30.000 inwoners telde.
Bij de bespreking van dit artikel in de Nationale Vergadering, op 2 februari
1797, werden de argumenten vanuit federalistische zijde nog eens uiteengezet. 85 Als
de Nationale Vergadering het algemeen belang diende, dan moesten alle delen van het
land erin vertegenwoordigd zijn, om te voorkomen dat er gebieden zouden zijn
waarvan geen enkele inwoner in de centrale regering plaats nam. Van een waar
algemeen belang kon pas sprake zijn op het moment dat de vertegenwoordigers weet
hadden van alle lokale belangen en verlangens. Want ‘zodra het belang van een
gedeelte word verwaarloosd, word het algemeene belang niet bevordert’. 86 Kennis
van de lokale omstandigheden, een garantie dat alle lokale belangen op nationaal
niveau vertegenwoordigd werden en het vertrouwen dat de burgers zouden hebben in
mensen die uit hun eigen omgeving kwamen vormden de belangrijkste federalistische
argumenten in het debat.
De unitarissen brachten hier tegenin dat het soevereine volk vrij diende te zijn
in zijn keuze voor de volksvertegenwoordiging. Daarnaast zou het voorgestelde
artikel teveel de illusie wekken dat een volksvertegenwoordiger in de regering zat om

83

De gedachte dat ware representatie inhoudt dat kiezer en gekozene op elkaar moeten lijken, en dat
dat het best kon geschieden door geografische afkomst als uitgangspunt te nemen was niet uniek in het
revolutietijdvak. Ook de Amerikaanse Anti-Federalists, die zich verzetten tegen het vergroten van de
macht van de federale regering, hadden dit argument gebruikt in het debat voorafgaand aan de
Amerikaanse constitutie van 1787. Zie Bernard Manin, The Principles of Representative Government
(Cambridge 1997) 109-131.
84
Willem Frijhoff, ‘Het zelfbeeld van de Nederlander in de achttiende eeuw: een inleiding’, in:
Documentatieblad 18e eeuw, 24.1 (1992) 5-28, aldaar 9-10.
85
Dagverhaal deel IV (nr. 363, zitting 2 februari 1797) 748-757.
86
Representant Ten Berge, Ibidem, 749.

55

de belangen van een specifiek district te behartigen, wat weer inging tegen de
algemene wil en het algemeen belang. Bovendien, zo stelden zij, klopten de
argumenten van de federalisten niet, want als de burgers het liefst iemand kozen die
ze zelf kenden en die op zou komen voor hun belangen, dan konden ze dat toch doen?
Als het volk zo in elkaar zat als de federalisten beweerden dan zouden alle delen van
het land in de regering vertegenwoordigd worden. Bij de verkiezingen van 1795 voor
de Eerste Nationale Vergadering waren er geen geografische restricties geweest in de
keuze van de representanten, zonder nadelige gevolgen voor de diversiteit van de
Vergadering. 87
Deze uitslag bood echter geen garantie voor de toekomst, en de federalisten
waren hier wel naar op zoek. Het kwam volgens hen bij verkiezingen maar al te vaak
voor dat demagogen die in hun eigen district geen kans maakten de bevolking in
andere districten verleidden met mooie praatjes en zo toch verkozen werden. Door
een inwoningseis te stellen zou het risico op dit soort volksmennerij verminderd
worden. Iemand immers die binnen de eigen regio bekend stond als demagoog zou
waarschijnlijk niet verkozen worden, terwijl het vrijgeven van de keus tot een
toename van gelukszoekers en de nodige ‘kuiperijen’ zou leiden. 88 De voorstanders
van artikel 92.4 wisten uiteindelijk hun zin door te drukken; niet alleen werd in het
Ontwerp van Constitutie de inwoningseis van vijf jaar behouden, het gebied waar men
in moest wonen werd verkleind van een ring naar een district, waardoor de keuze voor
een representant verder verkleind werd.
Het mag geen verbazing wekken dat de (over het algemeen unitarische)
radicalen, die de staatsgreep van 22 januari 1798 uitvoerden en vervolgens de
Staatsregeling van 1798 samenstelden dit artikel naar de prullenmand verwezen. In de
Staatsregeling, titel III, artikel XXXII (het voormalige artikel 92), was artikel 92.4
dan ook verdwenen. Sterker nog, dit artikel werd nu vooraf gegaan door artikel
XXXI, dat stelde: ‘Geen Lid van dit Ligchaam [het Vertegenwoordigend Ligchaam]
vertegenwoordigt immer eenig afzonderlijk gedeelte des Volks, noch ontvangt eenen
bijzonderen Lastbrief’. 89
Daarmee was echter nog onvoldoende antwoord gegeven op de vraag wat de
volksvertegenwoordigers dan wél vertegenwoordigden.
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Eén volk of negen volkeren?
De unitarissen stelden onomwonden vast dat de volksvertegenwoordigers ‘het’
Nederlandse volk vertegenwoordigden. De eenheidsstaat was volgens hen
noodzakelijk omdat er slechts één Nederlandse natie was met één ondeelbare
soevereine wil. Slechts binnen de eenheidsstaat konden natie en staat samenvallen,
waarmee men de wensen van de unitarissen kan bestempelen als nationalistisch. 90
Nationaal besef was voor de late achttiende eeuw al aanwezig geweest in de
Republiek, maar dit ontwikkelde zich pas na 1750 tot een ware vaderlandscultus, toen
de ontwikkeling van een nationale communicatiegemeenschap de vorming en
verspreiding van een breed gedeeld vaderlandsbeeld mogelijk maakte. In dit verlichte
nationaal besef werden vooral eenheid, eendracht en nationale deugden benadrukt,
waarmee het natiebesef vooral een cultureel fenomeen was. In de Patriottentijd werd
‘vaderlandsliefde’ echter een politiek wapen. Patriotten (de naam zegt het al) en
orangisten claimden beide de ware vaderlandsliefde te belichamen en het vaderlands
belang te verdedigen. Van eendracht was geen sprake meer. 91
Na 1795 was er opnieuw sprake van een sterk gepolitiseerde situatie - deze
keer binnen het Bataafse kamp – waarin de natie en het nationaal belang inzet werden
van en wapens vormden binnen de politieke strijd. Omdat de staatkundige eenheid nu
onderwerp van debat was werd het nationaal besef en de discussie daarover nog
belangrijker. Stedelijke, lokale en provinciale identiteiten en loyaliteiten hadden in de
achttiende eeuw over het algemeen onproblematisch in het verlengde van de nationale
identiteit gelegen 92, maar daar kon nu geen sprake meer van zijn: er lag een duidelijke
keuze voor het al dan niet accepteren van het nationale politieke primaat boven de
stedelijke of provinciale soevereiniteit. De politieke verdeeldheid van de jaren 17951801 (die vanaf 1798 wel minder werd) zette het ideaal van nationale eenheid en
eendracht wederom onder druk.
Maar hoewel veel tijdgenoten klaagden over het gebrek aan nationale eenheid,
moet geconstateerd worden dat er na 1795 een ongekende promotie van het nationaal
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besef en de nationale identiteit in gang gezet werd. 93 Dat werd aan de ene kant juist
veroorzaakt door de politisering die bij veel Bataven het idee voedde dat een
overkoepelend saamhorigheidsgevoel gewenst was. Aan de andere kant poogden de
unitarissen uit alle macht te bewijzen dat er wel degelijk zoiets bestond als één
Nederlands volk in culturele zin, om zo staatkundige eenheid te legitimeren. Dit ging
in tegen de claim van de federalisten in dat het Nederlandse volk staatsrechtelijk en
cultureel gezien uit ‘negen volkjes’ bestond. De Bataven introduceerden daarom
nationale feesten, maakten plannen voor een nationaal onderwijs waarin ‘vaderlandse’
deugden onderwezen zouden worden, richtten gedenkzuilen op voor vaderlandse
helden en beweerden keer op keer dat de Bataafse Republiek ‘Nederlands’ was en niet
een kopie van het Franse of Amerikaanse model. 94
Bataven van unitarische snit lieten geen gelegenheid voorbijgaan om de
(oorspronkelijke) eenheid van het Nederlandse volk te benadrukken, zoals hierboven
is gebleken. Het nationalisme van de Bataafse Republiek werd echter niet alleen in de
politiek geuit, maar ook in de populaire cultuur. In verschillende boeken en prenten
die de beschrijving van Nederland en zijn inwoners tot doel hadden werd de
Nederlandse identiteit benadrukt en gekoppeld aan staatsvorming. 95 Politiek en
cultureel nationalisme waren na 1795 dan ook nauwelijks van elkaar te
onderscheiden, zoals ook blijkt uit wellicht de bekendste beschrijving van het
Nederlandse volk uit de Bataafse periode.
In 1797, op het moment dat de grondwetsdiscussie in volle gang was
verscheen het derde en laatste deel van het Ontwerp tot eene algemeene
characterkunde. De auteur was Willem Anthonie Ockerse, toekomstig auteur van de
Staatsregeling, medeauteur van het politieke tijdschrift De Democraten en overtuigd
unitaris. Het boek was een beschrijving en karakterisering van Nederland en zijn
inwoners. Beschrijvingen van volkeren en het ‘volkskarakter’ waren in de hele
achttiende eeuw populair geweest, en vooral aan het einde van de achttiende eeuw
waren er in Nederland vele auteurs te vinden die beschrijvingen gaven van het
Nederlandse volk en zijn zeden. 96
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In het Ontwerp plaatst Ockerse zich in deze traditie met een poging om het
Nederlandse volkskarakter in zijn totaliteit te beschrijven, waarbij hij verschillende
klassieke elementen die in dit soort beschrijvingen voorkomen tot een geheel smeedt.
Zo beschrijft hij de geschiedenis van de Nederlanden vanaf zijn oorspronkelijke
bewoning door de Friezen, waarbij hij net als Bosch stil blijft staan bij de zestiende en
zeventiende eeuw om aan te tonen dat de Nederlanders in deze periode verre van vrij
waren. 97 Hij gebruikt de klassieke humorenleer om te verklaren hoe een aantal
Nederlandse eigenschappen zijn voortgekomen uit het flegmatieke gestel van de
Nederlander, en dat dit weer was voortgekomen uit de klimatologische en
geografische

omstandigheden.

In

zijn

beschrijving

van

de

verschillende

karaktertrekken zijn ook vele oude bekenden te vinden: Nederlanders zijn flegmatiek,
vrijheidslievend (en dus republikeins), commercieel en handeldrijvend, godsdienstig,
zedelijk en beschaafd zonder al te veel opsmuk. 98
Toch is het Ontwerp een bijzonder boek. Ten eerste omdat Ockerse geen
monocausale uitleg geeft van zijn studieobject: het volkskarakter is het resultaat van
een combinatie van natuurlijke omstandigheden, historische ontwikkelingen en
gebeurtenissen, en van buitenlandse invloeden. Dit geeft het werk een bepaalde
flexibiliteit die ook het tweede aspect bepaalt: verandering. Hoewel Ockerse
overtuigd is van het bestaan van een aantal basale kenmerken van het volkskarakter
laat hij keer op keer zien hoe deze kenmerken aan erosie onderhevig zijn, en ook hoe
bepaalde kenmerken verdwenen zijn en plaats hebben gemaakt voor nieuwe
kenmerken. Ockerse was hier over het algemeen overigens niet gelukkig mee. Vol
ongenoegen wijst hij op de paradox dat één van de bepalende kenmerken van
Nederland het ‘invoeren van vreemde zeden’ is geweest, en dat dit juist betekende dat
een aantal van deze kenmerken verdwenen, met alle gevolgen van dien:
‘Toen wij onze eenvouwige vaderlandsche spijzen met verhittende specerijen begonden aantezetten,
toen de Franschen ons hunne prikkelende wijnen, gouts fines, en alle rafinements der spijsbereiding
leenden […], toen inderdaad moest de ondermijning van ons Physiek gestel hand over hand toenemen,
en de ontaarting volkomen worden.’ 99
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Maar hoewel Ockerse zijn lezerspubliek oproept om toch vooral Nederlands te
blijven en niet achter buitenlandse, en met name Franse modes aan te lopen (een
bekende cultuurkritiek die in de achttiende eeuw vooral in de spectatoriale
tijdschriften werd uitgedragen 100), ziet hij verandering tot op zekere hoogte als iets
onontkoombaars. Dit wordt vooral duidelijk bij zijn bespreking van de provinciale
verschillen in de republiek. Ockerse geeft toe dat er grote verschillen zijn tussen de
verschillende regio’s (het is een ‘verwarden mengelklomp’). Daarmee sluit hij aan bij
de opvatting die ook in andere beschrijvingen werd geuit dat verscheidenheid een
nationaal kenmerk van Nederland is. 101
Deze regionale verschillen kunnen – en daar wordt het interessant voor de
politieke discussie - volgens Ockerse niet bepaald zijn door etnische verschillen, noch
door geografische isolatie. De verschillen zijn ontstaan door de gewestelijke indeling
zelf, door politieke beslissingen in het verleden dus. 102 Dit impliceert dat politieke
veranderingen in het heden van 1797 op den duur kunnen leiden tot het ongedaan
maken van deze regionale verschillen. Maar zelfs al is dit niet het geval, uit Ockerse’s
betoog komt toch vooral naar voren dat het Nederlandse volkskarakter, met al zijn
nuances, schakeringen en verschillen, een ‘harmonische eenheid’ vormt. 103
Deze harmonische eenheid was in de periode 1795-1798 onderdeel van het
unitarische discours dat tegenover het federalisme werd geplaatst. Federalisten als
Willem Queysen, Ambrosius Zubli, Cornelis de Rhoer en Jacob de Mist bleven er in
de periode 1795-1798 op hameren dat Nederland ondanks zijn relatief kleine
oppervlak een ‘groot’ land was, gezien zijn hoge bevolkingsdichtheid, de
verscheidenheid aan lokale culturen en belangen en de lange federale traditie. Zo kon
De Rhoer de opvallende mededeling doen dat Rusland, ondanks zijn enorme omvang,
‘kleiner’ was dan Nederland. Rusland had een homogene bevolking, een ‘natuurlijke
eenheid’ die een centraal bestuur mogelijk maakte. Nederland, zo betoogde hij, was
hier het tegenovergestelde van. 104 Waar de federalisten stelden dat de provincies hun
eigen, historische en natuurlijke identiteit hadden, daar meenden de unitarissen dat
deze verschillen door politieke beslissingen van despoten waren ontstaan, en in zekere
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zin ‘onnatuurlijk’ waren. De gemeenschappelijkheid van de Nederlandse inwoners en
hun karaktertrekken was uiteindelijk belangrijker dan de lokale verscheidenheid.
Deze boodschap van nationale eenheid werd in de eerste jaren van de Bataafse
Republiek met grote felheid uitgedragen door de voorstanders van de eenheidsstaat.
Door Ockerse, in zijn boeken maar vooral ook in het mede door hem geschreven
tijdschrift De Democraten, alsmede door anderen in unitaristische pamfletten en
tijdschriften, en natuurlijk in de Nationale Vergadering. 105 Het beeld van Nederland
en zijn bewoners zoals dat door mensen als Ockerse werd verwoord maakte het
mogelijk het federalistische argument voor een evenredige vertegenwoordiging per
provincie te ontkrachten. Vertegenwoordigers ‘leken’ per definitie op hun kiezers
omdat ze dezelfde nationale kenmerken deelden, en dus maakte het niet uit waar
vertegenwoordigers vandaan kwamen. Bovendien was er geen sprake meer van een
spanning tussen het algemeen belang en het provinciaal belang, die in de plannen van
de

federalisten

aanwezig

was.

Algemeen

belang,

volkssoevereiniteit

en

vertegenwoordiging vloeiden bij de unitarissen ineen tot een harmonieus geheel.
De visies op de Nederlandse volksaard mochten dan verschillend zijn, de
Bataven hadden gemeen dat zij allen pleitten voor een grondwet die ‘Nederlands’ van
karakter was en geschikt was voor het specifieke karakter van het Nederlandse volk.
Hoewel onderdelen van de Franse en Amerikaanse Constituties door zowel
federalisten als unitarissen bewonderd werden was de algemene opvatting dat
Nederland (wat dat dan ook mocht zijn) een eigen grondwet verdiende die rekening
hield met zijn specifieke omstandigheden. Een federalist als Van Swinden had er al
voor gewaarschuwd dat Nederland niet de Franse grondwet moest overnemen, maar
ook unitarissen als Vreede en Hahn vonden dat: ‘Frankryk heeft zich een Constitutie
gegeven voor Frankryk, en wy moeten het trachten voor ons te doen’. 106 De roep om
een specifiek Nederlandse Constitutie of Staatsregeling was een algemeen Bataafs
verschijnsel, en paste daarmee in de meer algemene promotie van het natiebesef. De
Bataven pleitten er dan ook niet voor niets voor om zo veel mogelijk ‘zuiver’
Nederlands

te

gebruiken,

zowel

in

de

Nationale

Vergadering

als

in

overheidspublicaties en in de grondwet. 107
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Het is duidelijk dat de Bataven in de periode 1795-1798 streden over de vraag welke
bestuursstructuur het meest geschikt was om het welzijn van de Nederlandse burgers
te bevorderen. Ook is duidelijk geworden dat het federalistische systeem niet per
definitie haaks stond op de idealen die de Bataven voor ogen hadden; vrijheid en
volksinvloed konden ook binnen een federaal bestuur bestaan. Gedurende deze
periode slaagden de unitarissen er echter in om degenen die zich uitspraken tegen de
volledige centralisatie van het bestuur en voor provinciale autonomie te identificeren
als tegenstanders van de idealen van de revolutie. De federale structuur was volgens
hen zo verweven met de politieke praktijken onder het Ancien Régime dat een keuze
voor de federatie ook een keuze voor de corporatistische structuur in het algemeen
was. In het debat werd de term ‘federalist’ of ‘federalismus’ door tegenstanders dan
ook gekoppeld aan het begrip ‘aristocratie’.

De zevenkoppige Hydra en de verderfelijke aristocratie
Aristocratie, een ‘regering door de besten’, had oorspronkelijk niet de negatieve
connotaties die het aan het einde van de achttiende eeuw zou krijgen. In zijn
klassieke, Griekse betekenis was het een van de mogelijke, en vaak wenselijke
vormen van politiek bestuur. Net als de monarchie en de democratie had de
aristocratie zijn voor- en nadelen. Veel vroegmoderne politieke denkers hadden, in
een traditie die begonnen was met Aristoteles en Polybius, gewezen op het gevaar dat
een bestuursvorm maar al te eenvoudig in zijn corrupte vorm kon ontaarden:
monarchie in tirannie, aristocratie in oligarchie en democratie in anarchie. Eén van de
manieren om deze vicieuze cirkel van verval te stoppen was het combineren van de
verschillende

regeringsvormen.

Deze

regnum

mixtum,

waarin

monarchale,

aristocratische en democratische elementen aanwezig waren zorgden voor balans en
stabiliteit van de regering. Aristocratie was dus niet onverenigbaar met een
republikeins bestuur, luidde de conclusie van politieke filosofen als Montesquieu.
In de tweede helft van de achttiende eeuw kreeg het begrip aristocratie een
meer en meer negatieve invulling. Zo werd Venetië, de stad die eeuwenlang was
geroemd om haar aristocratisch republikeins bestuur, steeds vaker gebruikt als een
voorbeeld van een ontaarde, corrupte regering, waarin de vrijheid en het geluk van de
burgers niet langer gegarandeerd werden. 108 In de Bataafse tijd had men geen goed
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woord meer over voor de ‘Venetiaansche Aristocratie’, die het toonbeeld was
geworden van een politiek systeem waarin het volk geen enkele invloed op het
bestuur had en waar de macht in handen was van een (te) kleine groep. 109
Tijdens de Patriottentijd kreeg het begrip aristocratie met zijn negatieve
connotaties een bredere invulling: in de strijd tussen patriotten en oranjegezinden
werd het een containerbegrip voor alle personen en kenmerken die als schadelijk
werden gezien in de politiek. 110 Een ‘aristocraat’ werd zo in algemene zin een persoon
die niet in het algemeen belang handelde, maar in zijn eigen belang. Hij deed er alles
aan om zijn macht te behouden en te vergroten, waarbij zijn voornaamste tactieken
het ‘kuipen’ en ‘cabaleren’ waren: hij maakte onderlinge afspraken met andere
bestuurders en spande in het geheim samen om zich ervan te vergewissen dat de
zaken

liepen

zoals

hij

wilde.

Bovendien

legde

de

aristocraat

geen

verantwoordelijkheid af voor zijn daden, net zo min als dat hij naar ‘het volk’ wenste
te luisteren. De term aristocraat was hierbij de tegenhanger van het positieve woord
‘republikein’ of ‘patriot’, een persoon die wél over de juiste politieke deugden
beschikte. 111
Het gebruik van termen als aristocraat en aristocratie als scheldwoorden met
een groot aantal mogelijke betekenissen zette door in de Bataafse periode. Men
hoopte op de vestiging van een ‘een Bestuur, ’t welk alle de vakken van ons
Staatswezen zal zuiveren van die verpestende misbruiken, die, door Aristocraten
uitgedagt en gebezigd, den wortel van onze welvaart doorgeknaagd hebben.’ 112 Wie
deze Aristocraten precies waren en welke de ‘verpestende misbruiken’ bleef echter
onderwerp van discussie. De Mist sprak op 1 februari 1797 bij de behandeling van het
Plan van Constitutie van aristocratie in de ‘hatelijken zin des woords’, waarmee hij
doelde op de neiging van personen om voor zichzelf en hun naasten een permanente
plek in het bestuur te verwerven. 113 Hahn had op zijn beurt moeite met de invulling
die De Mist gaf aan het begrip aristocratie ‘in den zin van het gewoon verstand’:
‘Wanneer ik zo maar eene oppervlakkige beschrijving der Aristocratie moest geven,
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zou ik liever zeggen, dat haar kenmerk is, openbare poging of verdekte en geheime
list, om zijnen byzonderen wil, zijnen gril der meerderheid op te dringen of voor den
algemeenen wil te doen doorgaan’. 114 Diezelfde Hahn had twee weken eerder, op 12
januari, al gesproken over een ‘Aristocratie der Ryken’ die zou ontstaan als alleen de
rijken in het land het stemrecht zouden bezitten. 115 Daarmee was de betekenis van het
begrip juist weer opgerekt, net als door degenen die spraken van een ‘Aristocratie der
groote Steden’, die het platteland zou overheersen in de nieuwe republiek. 116
De kern van de begrippen aristocratie en aristocraat, te weten onderdrukking
door een beperkte, gesloten groep machthebbers, kwam echter bij al deze
verschillende woordgebruiken terug. Een andere constante was de sociaal-culturele
betekenis van aristocratie; waar dit begrip in een land als Frankrijk vooral verwees
naar de adel was dit in Nederland, waar de machtsbasis traditioneel meer in de steden
lag, veel minder het geval. Zowel de leden van de ridderschappen als de leden van de
stedelijke elites, de regenten, kregen het etiket aristocraat opgeplakt. Het waren niet
alleen de patriotten en later de Bataven die aristocratie breder definieerden dan de
adel, ook een conservatieve denker als Adriaan Kluit had in een pamflet uit 1793 de
stedelijke elites als aristocraten aangewezen, zij het dat hij hier vooral de personen
mee bedoelde die zich tegen de macht van de stadhouder verzetten en de steden als
soeverein zagen. 117
Het begrip aristocratie zoals dat in de Bataafse tijd werd gebruikt kan niet los
worden gezien van deze voorgeschiedenis, die aantoont dat aristocratie als politiek
scheldwoord geen term was die uit Frankrijk was geïmporteerd. 118 Er was sprake van
een voortzetting van het polemische woordgebruik uit de eigen, recente geschiedenis,
waaraan in de Bataafse tijd een aantal elementen werd toegevoegd. Verreweg de
belangrijkste betekenisverandering van het begrip aristocratie in de Bataafse periode
was de koppeling van aristocratie aan federalisme. De voorstanders van de
eenheidsstaat probeerden in de periode 1795-1798 om het federalisme, een term die
vooral door unitarissen gebruikt en ingevuld werd, synoniem te laten zijn aan
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aristocratie. Regelmatig spraken de unitarissen over het ‘Federalisme en
Aristocratisme’, die afzonderlijk konden bestaan maar meestal samen gingen. 119
Representant Christiaan Reyns noemde het aristocratisme (dat nu zelfs tot een –isme,
een ideologie werd gebombardeerd) de ‘zuster van het federalisme’. Zij waren, met
een klassieke metafoor, de ‘Scylla en Charibdis’ waar het staatsschip veilig
tussendoor moest laveren 120, terwijl het federalisme regelmatig werd voorgesteld als
een zevenkoppige Hydra, het monster dat door Hercules was gedood als één van zijn
twaalf werken – zie bijvoorbeeld de proclamatie van de coupplegers van 22 januari
aan het begin van dit hoofdstuk.
Het mag geen wonder heten dat degenen die voorstander waren van een
decentrale staat de beschuldigingen aan hun adres met alle macht probeerden te
ontkrachten. De associatie met het ‘aristocratisme’ leidde er immers toe dat de
aanhangers van het federalistische standpunt werden buitengesloten van het legitieme
politieke debat. De ‘echte’ aristocraten, de aanhangers van het stadhouderlijk bewind,
waren na 1795 van het politieke toneel verdwenen. Wie doorging voor een aristocraat
of er van beschuldigd werd aristocratische denkbeelden op na te houden liep het risico
op retorische uitsluiting.
Enerzijds probeerden de federalisten de aanvallen op hun gezag te pareren
door te laten zien dat de theoretische fundamenten van het federale bestel het meest
overeenstemden met het Bataafse principe van volkssoevereiniteit en de beste garantie
bood op vrijheid, gelijkheid en broederschap. Anderzijds gebruikten zij formalistische
argumenten die de federalistische zaak van meer legitimiteit moesten voorzien.
Vooral het Reglement, dat op 30 december 1795 was vastgesteld door de StatenGeneraal en waarin de regels voor het vormen van een Nationale Vergadering en de
procedure voor het ontwerpen van een grondwet waren vastgelegd, was een belangrijk
plechtanker voor de federalisten.
Bernardus Nieuhoff, een Gelderse theoloog en hoogleraar te Hardewijk die
voor het district Beekbergen in de Nationale Vergadering zat, hield op 30 mei 1796
een toespraak waarin hij nog maar eens uitlegde dat in een land verschillende
volksbelangen

konden
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vertegenwoordigd konden worden. 121 Hij was door het volk aangesteld als
vertegenwoordiger om de regels van het Reglement, dat op dat moment immers de
enige wettige basis onder de Nationale Vergadering vormde, na te leven. Hij zag het
Reglement als lastbrief, in dit geval op te vatten als een mandaat van het volk, en
meldde zijn toehoorders dat hij niet van plan was om hiervan af te wijken. Weliswaar
was het Reglement niet door het volk goedgekeurd in een referendum, moest ook
Nieuhoff toegeven, maar het had zich ook niet uitgesproken tegen het Reglement, en
bovendien had het volk door het kiezen van representanten voor de Nationale
Vergadering ingestemd met de strekking van het Reglement. Daarmee was het
verdedigen van het federale staatsbestel in lijn met het naleven van de wet, en dus het
uitvoeren van de volkswil door gekozen vertegenwoordigers:

‘Eigenlyke, ware, volksvryheid, indien ik die wel en grondig kenne, kenschetst zich door twee
eigenschappen: het vrye volk schryft zich zelven de wet, of, om wysgerig te spreken, kiest zyne eigene
noodzakelijkheid: het vrye volk kiest zyne eigene vertegenwoordigers, handhavers dier wetten.’ 122

Aan de andere kant hadden de federalisten in de gaten dat ondanks hun
pogingen om het federalistische gedachtegoed met formele argumenten te legitimeren
het federalisme in een slecht daglicht kwam te staan. Zij probeerden dan ook om de
begrippen zelf een andere betekenis te geven. Van Marle beklaagde zich op 4 oktober
1797 over het feit dat federalisme een scheldwoord was geworden, en dat men het
Reglement aristocratistisch noemde, terwijl het was gebaseerd op de principes van een
representatieve democratie. 123 Eerder dat jaar had Vitringa zich ook al
verontwaardigd uitgelaten over het ‘eeuwige geroep van Federalisme’. Werd het niet
eens tijd om vast te stellen wat het federalisme nu eigenlijk was?

‘Het is hoog tyd Burgers Representanten, dat men de waare betekenis van dien naam eens bepaale en
vaststelle, om uit te maken, of ware uniteit bestaat in het overwicht van de belangen en uitzichten van
een zeker gedeelte der Republicq en of wááre eenheid niet algemeenheid van geluk medebrengt;
kortom, of de belangen der minvermogende Gewesten niet even zeer in de schaal behoren gebracht te
worden, als die der overige, zo dat men dus Federalist kan heten, wanneer men cordaat voor de
belangen van dezen uitkomt, en zonder omwegen staande houdt, dat de laatsten even zeer als de
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anderen behoren beschouwd te worden, als aangelegen gedeelten van ’t geheel, en voor dezelven als
zodanigen gezorgd’. 124

Vitringa had er geen probleem mee als men hem een federalist noemde, zolang men
maar bedacht dat een federalist geen aristocraat was, en dat een federalist net zo goed
vóór het Bataafse beginsel van volkssoevereiniteit stond als ieder ander.
Ook de Heraclyt en Democryt, het tijdschrift van de Friese federalist Reinier
Dibbetz, besteedde aandacht aan het gebruik van de term Federalist en
Federalisme. 125 Volgens de Heraclyt en Democryt waren deze woorden ten onrechte
scheldwoorden geworden. In Frankrijk en de Verenigde Staten had het federalisme
aan de wieg gestaan van de revolutionaire omwentelingen. In Amerika golden de
Federalisten nog steeds als degenen die de één en ondeelbaarheid in de grondwet
hadden vastgelegd – het feit dat het werk waarin het ideaal van de eenheid werd
uitgedragen de Federalist heette sprak volgens Dibbetz boekdelen – maar in Frankrijk
was het volgens hem helaas anders gelopen. Daar was men de federalisten vanaf 1789
gaan vervolgen als vijanden van de revolutie, een praktijk waar pas na de val van
Robespierre een einde aan was gekomen. 126
Omdat de federalisten de ware representanten van de revolutionaire idealen
waren geweest vermoedde de Heraclyt en Democryt dat achter hun vervolging een
monarchistisch complot was schuilgegaan. Hiermee werden de unitarissen impliciet
beschuldigd van ofwel terroristische neigingen ofwel van het samenspannen met de
stadhouder. Dibbetz probeerde zo het begrip unitaris negatief te definiëren en
tegelijkertijd het begrip federalist een positieve connotatie mee te geven; men zou
trots moeten zijn op het dragen van deze naam, net zoals de Nederlandse
opstandelingen tegen Filips II zich getooid hadden met het scheldwoord geuzen en de
Fransen van 1789 er trots op waren zichzelf sans-culotte te noemen. Het federalisme
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was het ‘troetelkind der Vryheid’, en daarom mocht men de schrijver rustig voor een
federalist uitschelden: ‘ik zal er roem op dragen’. 127
Anderen lieten de besmette term federalist liever links liggen: zij beweerden
bij hoog en bij laag geen ‘federalist’ te zijn, om vervolgens federalistische
standpunten naar voren te brengen, 128 of zij beweerden voorstander te zijn van een
‘gemodificeerde eenheid’, wat volgens hun natuurlijk iets heel anders was dan
‘federalisme’. 129 Deze uitlatingen laten zien dat de termen federalist en federalisme,
gelijkgesteld aan aristocratie, de negatieve counter concepts werden van positieve
politieke begrippen als ‘patriot/patriottisme’ en ‘republiek/republikeins’. De grote
groep gematigde Bataafse revolutionairen – vaak aangeduid met de term moderaten wenste dan ook niet met de term federalist geassocieerd te worden, ondanks hun
weerzin tegen de volledige invoering van de eenheidsstaat.

De overwinning van de eenheidsstaat
De staatsgreep van 22 januari 1798 en de invoering van de Staatsregeling was dan ook
een bittere pil voor federalisten en moderaten. Eenheid, zo bleek uit de Staatsregeling
van 1798, betekende een centrale wetgevende macht die de ondeelbaarheid van de
volkssoevereiniteit belichaamde. De provincies verdwenen om plaats te maken voor
acht departementen, waarvan de besturen werden gedegradeerd tot ‘Administratieve
Ligchaamen, ondergeschikt en verantwoordlijk aan het Uitvoerend Bewind’. Die
departementen werden naar Frans voorbeeld genoemd naar wateren en waterwegen:
Eems, Oude IJssel, Rijn, Amstel, Texel, Delf, Dommel en Schelde en Maas. De
nieuwe namen en grenzen waren bedoeld om te benadrukken dat de nieuwe staat in
niets meer leek op de oude Republiek. 130
De indeling was tevens bedoeld om bestuurlijke eenheden te creëren die in
inwonertal zo veel mogelijk hetzelfde waren. Zij moesten gelijkvormiger, en daarmee
ook gelijker worden. De rationale achter deze nieuwe indeling was in januari 1797 al
verwoord door de volksvertegenwoordiger Jacobus Janssen, die in de Nationale
Vergadering een voorstel had gedaan om de Republiek in elf departementen in te
delen. Hij beweerde dat de oude indeling niet kon worden aangehouden, ‘om dat deze
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verdeeling geheel onevenredig is – Het een gedeelte overtreft het ander zeer ver in
vermogen, bevolking en uitgestrektheid, dat, naar den loop der afwisselende
omstandigheden, zeer nadelige gevolgen zoude kunnen hebben.’ 131 Volledige
gelijkvormigheid was gezien de verschillen in bevolkingsdichtheid niet mogelijk,
maar de nieuwe indeling in acht departementen gaf wel uitdrukking aan deze wens tot
evenredigheid, die werd gekoppeld aan de gelijkheid.
De invoering van een eenheidsstaat waarin de soevereiniteit van steden en
provincies geheel was verdwenen en waarvan de geografische indeling volledig werd
herzien stuitte in de jaren na 1798 op veel weerstand. Lokale overheden bleken vaak
nauwelijks bereid enige medewerking aan het centralisatieproces te verlenen. 132 Dat
mag niet verbazen gezien het feit dat al deze overheden hun macht en bevoegdheden
als sneeuw voor de zon zagen verdwijnen, en na 1798 nog slechts de wetten uit Den
Haag mochten uitvoeren. Zij werden daarin gecontroleerd door commissarissen die
vanuit Den Haag de departementen ingestuurd werden.
Een van de belangrijkste argumenten die in en na 1800 door een deel van de
Bataven naar voren werd gebracht bij hun eis voor een vervroegde herziening van de
Staatsregeling was dan ook de doorgeschoten bestuurlijke centralisatie. In het
voorjaar van 1801 werd een nieuw grondwetsontwerp aan de Eerste Kamer
gepresenteerd waarin de centralisatie van het bestuur gedeeltelijk werd teruggedraaid.
De verdeling van de Republiek in acht departementen bleef gehandhaafd, maar de
besturen van de departementen en municipaliteiten zouden meer zeggenschap krijgen
over ‘huishoudelijke’ zaken. Deze wijzigingen werden verdedigd door het Kamerlid
Appelius, die opmerkte dat de departementale besturen volledig uitvoerend waren
geworden, en moesten luisteren naar een commissaris die ‘in byna alle gevallen
nutteloos, of een verklikker en bemoeial is. […] Alomme heeft men gelykvormigheid
gewild, waar men zich tot de eenheid had moeten bepalen’. 133
Het voorstel voor het gedeeltelijk terugdraaien van de centralisatie leidde tot
weinig discussie in de Kamer. De meeste vertegenwoordigers konden zich wel vinden
in de kritiek van Appelius dat het nieuwe systeem veel te wensen overliet en dat een
meer geleidelijke omvorming van de staatsstructuur de beste oplossing was. Er was
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echter wel veel weerstand tegen de opvatting dat hiervoor ook de grondwet veranderd
moest worden. Vele Kamerleden betoogden dat de Staatsregeling voldoende ruimte
liet voor de terugvloeiing van ‘huishoudelijke zaken’ naar de departementen en
gemeenten. Zolang de hoogste soevereine macht vertegenwoordigd bleef door het
nationale parlement was er grondwettelijk geen bezwaar tegen een zelfstandig
optreden van de lokale besturen op bepaalde beleidsterreinen, zo stelden zij. 134
Die nieuwe grondwet zou er desalniettemin komen, wederom na een
staatsgreep. In de Staatsregeling van 1801 kregen de departementen de namen van de
oude provincies terug. De centralisatie van de staat werd gedeeltelijk teruggedraaid
doordat de departementen over meer zaken zelf konden beslissen. Dat betekende
echter niet dat het bestuursmodel van de oude Republiek der Zeven Verenigde
Provinciën terugkeerde: het Gemenebest bleef ‘één en ondeelbaar’, en bovendien
bleef Brabant een zelfstandig departement. 135 Van een federaal bestel zou het dus niet
komen, niet in de Bataafse Republiek en ook daarna niet.
De aantrekkelijkheid van het federalisme had te lijden onder een aantal zaken,
en bleek uiteindelijk onvoldoende. Hierboven is betoogd dat het begrip ‘federalisme’
door de voorstanders van de eenheidsstaat op succesvolle wijze werd gekoppeld aan
het functioneren van het bestuur van de oude Republiek, dat volgens de Bataven
‘aristocratisch’ en daarmee verkeerd was geweest. In meer positieve zin betoogden de
unitarissen dat staatkundige eenheid oplossingen bood voor de problemen waar
Nederland al een tijd mee kampte: economische en militaire achteruitgang, en trage
politieke besluitvorming. De unitarissen wisten bovendien een historisch narratief te
presenteren waarin staatkundige eenheid werd voorgesteld als de oorspronkelijke staat
van de inwoners van de Nederlanden, en de verdeling in provincies als een latere
aberratie van die eenheid. De provincies waren het resultaat geweest van de
heerszucht van tirannen, die hadden geprofiteerd van de onderlinge verdeeldheid die
de provinciale indeling tot gevolg had gehad. Voortbouwend op het achttiendeeeuwse natiebesef bepleitten de unitarissen dat er slechts één Nederlands volk
bestond. Dat volk was soeverein en kon dus slechts op één niveau vertegenwoordigd
worden: het nationale niveau.
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Volkssoevereiniteit en eenheid werden door de unitarissen in elkaars
verlengde gepresenteerd als alternatieven voor verdeeldheid en ongelijkheid. Het is
deze boodschap, en de krachtige slogan van ‘één en ondeelbaarheid’ die het grootste
probleem vormde voor de voorstanders van een federatief bestel. Want ook de
federalisten onderschreven de beginselen van eenheid en gelijkheid, en het principe
van volkssoevereiniteit. In 1796 beschreef de federalistische representant Ambrosius
Zubli uit Amsterdam vol overgave zijn ideale samenleving:

‘Eenheid is volmaaktheid! De gantsche schepping is één; vervuld met miljoenen treffende
verscheidenheden; allen met orde uit dezelfde eenheid voortvloeiende, zonder botsing, zonder
benadeeling van den bloei en welvaart van het minste gedeelte van dat aanbiddelyk geheel!’ 136

Streven naar eenheid stond voor Zubli gelijk aan het streven naar
volmaaktheid, waarbij hij overigens wel aantekende dat volmaaktheid waarschijnlijk
nooit bereikt zou worden. Maar door eenheid als volmaaktheid te bestempelen, en
verdeeldheid te veroordelen beperkten de federalisten hun verbale speelruimte. Zij
beaamden dat politici geen deelbelangen dienden te vertegenwoordigen (dit zou
leiden tot verdeeldheid), maar hoe kon dat gerijmd worden met een federatie waarin
vertegenwoordigers slechts een deel van het land vertegenwoordigden? Zij stelden net
als andere Bataven dat de gelijkheid de basis vormde onder de samenleving, maar hoe
konden ze dat, aldus de unitarissen, rijmen met de ongelijkheid in macht, financiële
positie en grootte van de verschillende provincies? Zij omarmden het beginsel van
volkssoevereiniteit, maar – wederom de unitarissen – hoe konden ze dit doen als ze
tegelijkertijd de verschillende provincies soeverein wilden laten zijn?
De situatie van de Nederlandse federalisten kan vergeleken worden met de
positie van de Amerikaanse Anti-Federalists in de jaren 1780. Die verzetten zich
tegen het plan van de zogeheten Federalists, die meer macht van de staten over
wilden hevelen naar de nationale regering en een grondwet wilden waarin deze
nieuwe verhoudingen tot uitdrukking kwamen: de Amerikaanse grondwet van 1787.
De Anti-Federalists waren van mening dat er niet getornd diende te worden aan de
soevereiniteit van de individuele staten, en dat volksvertegenwoordigers op het
nationale niveau een duidelijk beeld moesten hebben van de wensen en belangen van
degenen die hen verkozen hadden. Het was hun taak deze belangen te verdedigen. De
136
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Federalists bestreden deze denkbeelden met name in een bundeling van artikelen, de
Federalist Papers of Federalist (het geschrift waar Dibbetz ironisch genoeg naar had
verwezen bij zijn verdediging van het Nederlandse federalisme) die in 1787 en 1788
verschenen waren.
De auteurs, Alexander Hamilton, John Jay en James Madison verweten hun
politieke tegenstanders dat zij niet begrepen dat kleine republieken die onafhankelijk
opereerden tot het verleden behoorden; grote republieken waren volgens hen stabieler
en hadden een betere regering. Bovendien zouden de VS hun beginnende rol als
wereldrijk niet kunnen vergroten als zij een confederatie bleven. 137 Daarnaast, en hier
wijkt de Amerikaanse discussie af van de Nederlandse, pleitte James Madison voor
een grote (‘extended’) republiek omdat in een grote republiek het aantal deelbelangen
zo groot zou zijn dat overheersing door groepen met deelbelangen (facties) niet
mogelijk zou zijn. Dat risico was volgens Madison wel aanwezig in kleine
republieken, en dus ook binnen de Amerikaanse confederatie. 138 Madison’s beroemde
argument uit de Federalist 10 werd niet ingezet in de Bataafse grondwetsdiscussies,
waarin de gedachte overheerste dat deelbelangen onderdrukt moesten worden in
plaats van tot in het oneindige vermenigvuldigd. Een gedachte die het voor de
Nederlandse unitarissen mogelijk maakte om de federalisten een zwaar verwijt te
maken: zij zouden alleen maar opkomen voor provinciale belangen in plaats van voor
het algemeen belang.
In de historiografie is de mislukte poging van de Anti-Federalists om de
grondwet tegen te houden wel geweten aan een gebrek aan visie en ideologie, iets
waar de Federalists wel over beschikten. Zij worden veelal gezien als ‘men of little
faith’, die op hun best een klassieke manier van politiek denken aanhingen die aan het
einde van de achttiende eeuw aan het verdwijnen was 139, maar die vaker een gebrek
aan coherente ideeën verweten is. 140 Uiteindelijk slaagden de Federalists erin
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politieke begrippen als representatie en republiek volgens hun eigen regels te
definiëren, en daarmee hun tegenstanders weg te zetten als niet-republikeins. 141
De Bataafse federalisten hebben evenmin staande ovaties gekregen van
historici. Zij zijn vooral beoordeeld als behoudende patriotten die de Unie van Utrecht
weliswaar wilden aanpassen maar niet opheffen – een conservatieve houding die
C.H.E. de Wit er zelfs toe bracht het discours van de unitarissen over te nemen en de
federalisten als aristocraten te betitelen. 142 Hoewel het eerste oordeel grotendeels
klopt – de federalisten wilden immers minder bestuurlijke verandering dan de
unitarissen – is helaas zelden de vraag gesteld waarom zij het federatieve bestel
wilden behouden, naast het argument dat het beter is het bestaande te verbeteren dan
het oude te vernietigen. Op die vraag heb ik in dit hoofdstuk een antwoord gegeven,
en tegelijkertijd duidelijk gemaakt welke betekenissen het begrip eenheid kon hebben
voor de Bataven.

Johnson, ‘Disposed ro Seek Their True Interests’, en in Jack N. Rakove, Original Meanings. Politics
and Ideas in the Making of the Constitution (New York 1996) 161-203.
141
Terence Ball, ‘A Republic – If You Can Keep It’, in: Terence Ball en J.G.A. Pocock ed.,
Conceptual Change and the Constitution (Lawrence 1988) 137-164.
142
De Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland, 139. Ook Kossmann, die weinig
ophad met de unitarissen en hun ‘overspannen nationale trots’ en bescheiden aandacht had voor de
politieke denkbeelden van de federalisten, hield vast aan de omschrijving ‘de federalisten vormden de
conservatieve en min of meer aristocratische vleugel van de patriotten’; Kossmann, De Lage Landen
deel I, 83, 85.

73

2 Tussen anarchie en overheersing
De invoering van de vertegenwoordigende democratie

Op 30 juni 1796 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift De Democraten. In
het openingsnummer ontvouwden de redacteurs Isaac Gogel en Willem Ockerse wat
volgens hen de hoofdoogmerken van de revolutie waren. Geheel in lijn met de titel
van het tijdschrift stelden zij dat het oppermachtige volk zijn eigen meester wilde
zijn. 1 Als men recht zou doen aan deze wens in een politiek systeem dat ‘behoorlyk
geregeld’ was, dan zou de ‘democratische droom’ die in het tweede nummer van het
tijdschrift vermeld werd uit kunnen komen. 2 De claim dat de enige juiste
regeringsvorm een geordende democratie is was waarlijk revolutionair in de late
achttiende eeuw. De politieke revoluties uit deze tijd, waaronder de Bataafse, staan
dan ook aan de basis van de ontwikkeling van de moderne democratie. Niet alleen
omdat het ideaal van de vertegenwoordigende democratie werd uitgedragen, maar ook
omdat deze werd ingevoerd op tot dan toe en tot lang daarna ongekende schaal: het
percentage stemgerechtigden lag in de Bataafse Republiek op ongeveer twintig
procent van de totale bevolking. 3 Maar wat betekende ‘democratie’ voor de Bataven,
en waar was hun democratie een antwoord op?
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Volkssoevereiniteit en democratie in de Patriottentijd
Een democratie, zo luidde de algemene conclusie in vroegmodern Europa, was geen
wenselijke en uitvoerbare regeringsvorm. Het woord werd geassocieerd met zijn
oorsprong, die lag in het klassieke Athene waar de burgers zichzelf hadden bestuurd.
De Atheense burgers (ongeveer tien procent van de bevolking) maakten allen deel uit
van de wetgevende vergadering. De uitvoerende instituties werden door middel van
loting en roulatie bemand door burgers die zich voor deze posities beschikbaar
stelden. De Atheense democratie was direct en gebaseerd op de politieke gelijkheid
van haar burgers. 4
Het Atheense experiment en de democratie in het algemeen werden door de
meeste klassieke filosofen wier werk in latere eeuwen autoriteit zou behouden, zoals
Plato en Aristoteles, weinig positief beoordeeld. In een politieke verband waarin
iedereen regeerde, waarin iedereen gelijk werd geacht, ontstond chaos. Als iedereen
evenveel aanspraak maakte op rechten en macht dan leidde dit tot een situatie van
constante strijd om die macht, waarin geen enkel respect bestond voor de positie van
de ander. Dit ondermijnde de sociale verhoudingen en de stabiliteit van de
samenleving, en gaf vrij spel aan het najagen van eigenbelang en groepsbelang, in
plaats van het algemeen belang. Deze politiek-theoretische uiteenzetting werd door de
klassieke filosofen onderstreept door te wijzen op het ongelukkige einde van de
Atheense democratie. 5
Democratie, gelijkgesteld aan chaos en het najagen van eigenbelang, was
vooral een negatief begrip in de klassieke en vroegmoderne politieke theorie. Dat
betekende niet dat volksinvloed of bepaalde vormen van zelfbestuur per definitie
slecht waren. Zo bestond er de theorie van de gemengde regeringsvorm, die er van uit
ging dat een politieke orde elementen van de drie mogelijke regeringsvormen
(monarchie, aristocratie en democratie) in zich diende te verenigen. De belangrijkste
reden hiervoor, zo was uit het werk van onder andere Aristoteles en Polybius naar
voren gekomen, was de neiging van een ‘pure’ regeringsvorm om te vervallen in zijn
corrupte vorm. In deze theorie van de gemengde regeringsvorm was dus een rol
weggelegd voor een democratisch element, maar bleef ‘democratie’ als zelfstandige
regeringsvorm onwenselijk. 6
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In het republikeinse denken was een ander element aanwezig, en dat betrof de
opvatting dat in een republiek de macht niet lag bij een vorst (dat was precies het
verschil tussen een republiek en een monarchie) maar bij het collectief van de
burgers. 7 Dat betekende niet dat een republiek volgens republikeinse politieke
denkers een democratie was, integendeel zelfs. Het betekende vooral dat arbitraire
machtsuitoefening onmogelijk werd gemaakt door controle op die macht, waardoor de
burgers van een republiek vrij waren en bleven. Bovendien gold dat slechts een
beperkt deel van de bevolking geacht werd deel te kunnen nemen aan het politieke
leven: de onafhankelijke burgers, die als actieve leden van de politieke gemeenschap
bijdroegen aan het behoud ervan. 8
Dat neemt niet weg dat er in de late zeventiende eeuw in de Republiek auteurs
waren geweest die een meer democratische vorm van republikeins bestuur bepleitten,
zoals Spinoza en de gebroeders De la Court. De Britse historicus Jonathan Israel heeft
het werk van met name Spinoza aangewezen als oorsprong en kern van een ‘radicaal
verlicht’ gedachtegoed waarin menselijke gelijkheid en democratie belangrijke
beginselen waren. 9 In de Republiek zelf lijkt het democratisch republikanisme zich
echter niet tot een traditie te hebben ontwikkeld, en er is evenmin consensus over de
vraag of er wel sprake was van een consistent radicaal verlicht discours dat
inhoudelijk vorm gaf aan de revoluties van de late achttiende eeuw. 10
Het lag gezien de positie van het begrip democratie in het politieke discours
van de vroegmoderne tijd dus niet voor de hand dat dit woord enige populariteit zou
krijgen. Aan het begin van het Nederlandse revolutietijdvak was hier ook geen sprake
van. De patriotten maakten gebruik van een historisch betoog, dat gericht was op het
terugvorderen van oorspronkelijke rechten en privileges die in hun ogen door de
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stadhouder waren ontvreemd, in een poging om de stadhouder in de gewenste positie
van dienaar van de soevereine Staten terug te dringen. 11
Maar al snel bleek dat in dit betoog een vernieuwend element aanwezig was
dat verstrekkende consequenties had: de volkssoevereiniteit. Dat principe had een
belangrijke rol gespeeld in het Amerikaanse revolutionaire discours en had via
Amerikaanse en Britse revolutionaire geschriften de Republiek en de patriotten
bereikt. Verpakt in een historisch betoog van ‘grondwettige herstelling’ begonnen
verschillende patriotse auteurs de legitimiteit van het politieke bestel van de
Republiek als geheel aan te vallen. Zij betoogden dat de oorspronkelijke soeverein,
het volk, deze soevereiniteit nooit aan de Staten of aan de stadhouder had
overgedragen, en dat dit ook helemaal niet kon omdat de soevereiniteit niet
overdraagbaar was. 12 De jonge patriot Rutger Jan Schimmelpenninck legde in zijn in
1785 gepubliceerde dissertatie uit dat het volk weliswaar het bewind, het summum
imperium, in handen kon, en zelfs moest stellen van vertegenwoordigers, maar dat de
soevereiniteit hiermee niet overgedragen werd. Deze macht, de majestas, bleef bij het
volk dat deze macht te allen tijde kon uitoefenen. 13 Het principe van de
volkssoevereiniteit had daarmee een belangrijke consequentie: de uitoefening van
politieke macht door bestuurders, of het nu stadhouders of regenten waren, was geen
door God gegeven of historisch gegroeide vanzelfsprekendheid, maar een tijdelijk en
voorwaardelijk voorrecht.
Het patriotse principe van volkssoevereiniteit kon op weinig bijval rekenen
van orangistische en conservatieve toeschouwers. Critici als Elie Luzac en Adriaan
Kluit verzetten zich in hun commentaren tegen de opvatting dat de soevereiniteit
permanent bij het volk lag. Hoewel er sprake had kunnen zijn van een hypothetische
oorspronkelijke volkssoevereiniteit (in het historische betoog van de patriotten),
volgde volgens hen uit de aard van het begrip soevereiniteit dat deze overgedragen
kon en moest worden. De oorspronkelijke soevereiniteit had bestaan in de vorming
van een samenleving door individuen op vrijwillige basis. Met de keuze voor een
bepaalde regeringsvorm werd de soevereiniteit uit handen gegeven. Deze overdracht
was noodzakelijk om harmonie en rust te creëren in de maatschappij; er diende een
opperst gezag te zijn waar elk lid van de maatschappij zich aan onderwierp. In hun
11
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ogen hadden alle gezaghebbende politieke denkers van de afgelopen eeuwen, van
Pufendorf en De Groot tot Locke en Hobbes, aangetoond dat deze overdracht van de
soevereiniteit aan de basis stond van het maatschappelijk contract. 14
Commentatoren die zich verzetten tegen de patriotse ideeën wezen ook op de
in hun ogen onwenselijke consequentie die de leer van de volkssoevereiniteit had. De
enige regeringsvorm die paste bij een samenleving waarin het volk de hoogste macht
bezat, was immers een democratie. Een zuivere democratie, zo volgden zij de
bekende kritiek, was echter gedoemd om te vervallen in anarchie. In een samenleving
waarin allen regeerden, daar regeerde niemand, en het gebrek aan regeerders die het
pleit beslechtten leidde tot burgeroorlogen en algemene chaos. Demagogen zouden de
kans grijpen om grote delen van het volk, dat niet in staat was weloverwogen
politieke beslissingen te nemen, te verleiden en zo de macht te grijpen, met de
instelling van een monarchie tot gevolg. 15
Naast de klassieke opvatting dat democratie zou leiden tot een tirannie van de
massa, gebruikten de tegenstanders van de patriotten een tweede argument. Een
democratische regeringsvorm was niet onmogelijk, maar kon alleen bestaan in kleine
samenlevingen met een autarkisch en agrarisch karakter. Deze eigenschappen zorgden
voor de sociale gelijkheid en eenvormigheid die nodig waren voor een democratisch
bestel. Nederland was, zo stelden zij, met twee miljoen inwoners een groot land, een
land dat bovendien een commercieel karakter had. De noodzakelijke gelijkheid en
eenvormigheid die nodig waren voor de democratie ontbraken in de Republiek.
Nederland had dan ook vooral baat bij rust, en professionele bestuurders die de
politiek voor hun rekening namen zodat de eerzame burgers hun tijd konden besteden
aan werk en gezin. 16 De patriotten, met hun vermeende wens tot het instellen van een
volksregering, waren dus niet de kampioenen van het geknechte volk, maar
demagogen die het geluk en de burgerlijke vrijheid van datzelfde volk bedreigden.
De patriotten koppelden volkssoevereiniteit soms inderdaad aan het begrip
democratie. In het bekende patriotse werk de Grondwettige herstelling viel te lezen
14
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dat de oude volkeren die Nederland bewoond hadden een rudimentaire
‘Democratische Constitutie’ hadden gehad. 17 In een ander befaamd patriots geschrift,
het Leids Ontwerp uit 1785, maakten de auteurs daarbij duidelijk dat het volk een
stem in de regering diende te hebben:

‘Het Volk eischt thans, als uit eenen mond, zyn aandeel in de publieke zaaken. De denkbeelden van
eenen Republikeinschen Volks-invloed hebben eenen zoo sterken indruk gemaakt, en zulken diepen
wortelen geschooten, dat het zedelyk onmogelyk geworden is dezelven uitteroeien.’ 18

In zijn dissertatie had Rutger Jan Schimmelpenninck ook gesteld dat de invloed van
het volk vorm moest krijgen in een volksregering, die hij omschreef als

‘zoodanig eene soort van Regeering, in welke de leden der Maatschappij, of burgeren, hunne gemeene
zaaken zelve bestieren, of dezelve aan anderen, door meerderheid van stemmen verkozen, ter
bezorging aanbevelen, behoudens het regt, om hun, aan welken zy zyn toevertrouwd, naar goedvinden
tot den staat der ampteloze burgeren te doen wederkeeren, en derzelver verrichtingen te verbeteren’. 19

Het patriotse discours laat zien dat er een belangrijke conceptuele verandering
gaande was in de Patriottentijd: vanuit het principe van de volkssoevereiniteit werden
de begrippen democratie en volksregering niet langer alleen maar negatief of als
abstractie gebruikt, maar als kader voor concrete hervormingsplannen. 20 Toch hadden
de critici van de patriotten ongelijk met hun beschuldiging dat de patriotten uit waren
op de vestiging van een directe democratie naar Atheens voorbeeld. Zowel
Schimmelpenninck als de auteurs van het Leids Ontwerp stelden vast dat in een
volksregering sprake diende te zijn van een ‘behoorlyke invloed’ van het volk,
waarmee bedoeld werd dat alleen gekwalificeerde inwoners van de steden en dorpen
een stem zouden moeten krijgen bij de benoeming van de regenten. Het kiezen van

17
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bestuurders was volgens de patriotten noodzaak: ‘Het Volk kan zelf niet regeeren’. 21
In de Grondwettige Herstelling werd ruiterlijk toegegeven dat een directe democratie
gevaarlijk was omdat het volk achter ‘politieke windmaakers’ zou aanlopen, die niet
zelden door buitenlandse mogendheden werden omgekocht. Een ‘onvermengde
regeringsvorm’, in dit geval een zuivere democratie, was alleen mogelijk in kleine
staten, zoals sommige Zwitserse cantons lieten zien, maar niet in een grote
handeldrijvende natie waarin de wezenlijke gelijkheid van burgers onmogelijk was. 22
Op dit punt verschilden de patriotten dus nauwelijks van opvatting met hun
conservatieve tegenstanders, maar waar deze laatsten de verkiezing van bestuurders
door de burgers afwezen als gevaarlijk, daar bepleitten de patriotten deze en andere
vormen van politieke invloed als noodzakelijke onderdelen van een ‘welingerigte’
regeringsvorm. Een bepaalde mate van volksinvloed was noodzakelijk om een einde
te maken aan de situatie waarbij de bestuurlijke macht in handen was komen te liggen
van een beperkt aantal families die alleen hun eigen belang dienden in plaats van het
algemeen belang. De patriotten meenden dat het verkiezen van regeerders er voor zou
zorgen dat regenten het volksbelang voorop bleven stellen. Binnen de lokale plannen
voor de kiesstelsels was plaats voor zowel bepaalde als permanente zittingsduur voor
regeerders. Burgemeesters behielden in de patriotse plannen een vaste zittingstermijn,
maar vroedschappen zouden voor het leven gekozen moeten worden om zo de
stadhouder de mogelijkheid te ontnemen de wetgevende colleges in zijn macht te
krijgen. Om oligarchisering te voorkomen moesten er burgerlijke controleorganen zijn
(de oude gezworen gemeenten of nieuwe burgercommissies) waarvan de leden een
vaste termijn dienden. 23
De patriotse omarming van de volkssoevereiniteit en herdefiniëring van het
begrip volksregering was een conceptueel antwoord op datgene wat de patriotten als
een probleem waren gaan zien: de verregaande oligarchisering van het bestuur die
gekoppeld werd aan het vermeende verval van de Republiek. Tegelijkertijd creëerde
het een aantal vraagstukken die in de Patriottentijd niet verder uitgewerkt werden (in
1787 mislukte de patriotse revolutie immers). Zo was het probleem van de
representatie weinig uitgekristalliseerd. Democratie en vertegenwoordiging staan
21
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immers op gespannen voet met elkaar, omdat democratie uitgaat van zelfbestuur en
vertegenwoordiging directe invloed uitsluit. De patriotten bepleitten een indirecte,
vertegenwoordigende vorm van democratie, maar daarmee was nog niet duidelijk hoe
de spanning tussen de twee begrippen opgelost moest worden binnen de bestaande
politieke instituties, en wat precies de aard van de politieke vertegenwoordiging was.
Daarnaast zat er iets dubbels in het patriotse vertoog. Dat vertoog was, zoals
eerder opgemerkt, in belangrijke mate beïnvloed door een klassiek republikeinse
politieke taal waarin de politiek actieve burger en het tegengaan van politieke
overheersing belangrijke elementen waren. Deze elementen zien we dan ook terug in
de patriotse definitie van een ‘welingerigte’ volksregering. Volkssoevereiniteit en
democratie stonden echter op gespannen voet met het republikanisme. 24 Hoe kon een
permanent werkende volkssoevereiniteit en een op basis van gelijkheid gedefinieerde
democratie samengaan met de republikeinse opvatting dat alleen een (klein) deel van
de bevolking in staat was om politiek actief te zijn?
Kort nadat de patriotten begonnen waren met het herdefiniëren van een
republiek als een ‘democratie’ kwam er een einde aan de hervormingsbeweging. De
leer van de volkssoevereiniteit en de representatieve democratie die daar, hoe
problematisch ook, aan gekoppeld werd zou echter niet verdwijnen. De Franse
revolutionairen zouden haar vanaf 1789 in verschillende vormen huldigen en
toepassen. Ook in Nederland bleef het democratische ideaal in leven, getuige de
woorden van Bernardus Bosch in 1793: ‘Het Volk, dat het geheel uitmaakt, is dus
alleen de OPPERMAGTIGE SOUVEREIN, en de regeeringen, of de Bewaarers en
Beschermers hunner wetten, die door het volk daar toe verkoozen zijn, blijven altijd
met het volk vereenigd, dus ook voor en aan het zelve verantwoordelijk’. 25 Na de
revolutie van 1795 kregen de Bataven de kans hun versies van de democratische
droom bewaarheid te laten worden.

Volkssoevereiniteit en vertegenwoordiging
De val van de Republiek in januari 1795 luidde een periode in waarin de revolutie op
lokaal niveau werd gevierd en verwerkt. Met grote volksfeesten waarin optochten en
dansen rond de meiboom centraal stonden vierden de revolutionairen overal in het
land het einde van het stadhouderlijk bestel. In de steden en op het platteland werden
24
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de oude besturen vervangen. De leden van de patriotse sociëteiten, die tijdens de
restauratieperiode volledig geheim of vermomd als leesgenootschap hadden
voortbestaan, verkozen Revolutionaire Comités die tijdelijk het bestuur overnamen.
Vanuit deze Comités werden ook representanten gekozen die de gewestelijke en
generale besturen moesten gaan bemannen als ‘Provisionele Representanten’. 26
Provisioneel, omdat volgens de Bataven geen sprake kon zijn van een rechtmatige
politieke representatie zolang het Nederlandse volk geen grondwet bezat waarin een
nieuwe politieke ordening was vastgelegd.
Na lange debatten en discussies binnen en tussen de verschillende bestuurlijke
organen was uiteindelijk besloten dat een Nationale Vergadering gevormd moest
worden. Het nationale orgaan van de revolutionaire sociëteiten, de Centrale
Vergadering, had hierbij een belangrijke rol gespeeld. 27 De Nationale Vergadering
zou een grondwet ontwerpen waarin de voorwaarden voor de nieuwe regeringsvorm
werden

opgenomen.

Aan

de

basis

van

die

regeringsvorm

stond

de

soevereiniteitsvraag. De Bataven volgden het pad dat door de radicale vleugel van de
patriotten was uitgezet, en riepen de volkssoevereiniteit uit tot één van de
grondbeginselen van de nieuwe politieke orde. De opvatting dat een volk zichzelf
diende te besturen werd door de Bataven in het algemeen gedeeld, en werd dan ook
uitgewerkt in zowel het Ontwerp van Constitutie van 1797 als in de Staatsregeling
van 1798: ‘De Oppermagt berust by het geheele Volk, en is één, ondeelbaar en
onvervreemdbaar. Geen gedeelte van het Volk kan zich de Magt van het geheele volk
aanmatigen’. 28
Tegelijkertijd was het voor de Bataven duidelijk dat de soevereiniteit niet door
dat volk als geheel uitgeoefend kon worden. Twee miljoen mensen die verspreid
woonden over een groot grondoppervlak konden alleen via een systeem van
vertegenwoordiging duidelijk maken wat hun wensen waren en welke daarvan
uitgevoerd moesten worden: ‘Het Bataafsche Volk, zijne belangen in Persoon niet
kunnende waarnemen, verkiest daartoe, bij onderlinge overeenkomst, eene geregelde
Staats-form, en wel eene Volksregering bij Vertegenwoordiging.’ 29
Hiermee diende zich het cruciale probleem van de Bataafse democratie aan: de
spanning tussen volkssoevereiniteit en vertegenwoordiging. In het eerste hoofdstuk is
26
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aan de orde gekomen dat die spanning mede gekoppeld was aan de staatsvorm: werd
het volk per provincie vertegenwoordigd, of vertegenwoordigden representanten het
volk als geheel? Hier speelt een andere spanning: die tussen de notie van zelfbestuur
die in de begrippen democratie en volkssoevereiniteit besloten lag en de notie van
vertegenwoordiging of representatie die zelfbestuur onmogelijk maakt. 30 Die
spanning was helder verwoord door Rousseau, wiens opvatting dat de opperste macht
bij het volk lag door de Bataven gedeeld werd. Rousseau’s theorie van het sociale
contract veronderstelde dat de leden van een maatschappij hun eigen wil
ondergeschikt maakten aan een onpersoonlijke algemene wil. Hieruit volgde dat
niemand zijn eigen persoonlijke wil kon opleggen aan een ander, zoals volgens hem
het geval was in een vertegenwoordigend stelsel. 31
Rousseau had slecht één mogelijkheid open gelaten om toch ruimte te bieden
voor vertegenwoordiging. Een volk kon om praktische redenen besluiten om het
dagelijks bestuur over te laten aan een deel van het volk. Deze ‘bestuurders’ waren
echter volledig gebonden aan de wensen van het volk, waar zij niet van af mochten
wijken. Een vertegenwoordiger was voor Rousseau feitelijk een gedeputeerde; een
boodschapper en uitvoerder van de wensen van het volk. 32 De opvatting dat een
vertegenwoordiger middels een sterk mandaat gebonden was aan de wensen van
degenen die hem benoemd hadden was uiteraard niet onbekend: het politieke stelsel
van de oude Republiek had immers in sterke mate geleund op de principes van last en
ruggespraak. Maar na 1795 ging het niet alleen over de relatie tussen de provinciale
Staten en de Staten-Generaal, maar om de relatie tussen vertegenwoordigers en ‘het
volk’.
De stelling van Rousseau dat een vertegenwoordiger met een strikt mandaat
gebonden was aan het volk werd in de Bataafse Republiek door verschillende
revolutionairen gehuldigd. Op 26 januari 1797 werd in de Nationale Vergadering een
debat gevoerd over een verklaring van rechten en plichten die voor de grondwet zou
moeten komen en die kort daarvoor door een commissie was vervaardigd. Ter
discussie lag artikel 11: ‘Alle de gesamenlyke Leden der Maatschappy, niet te gelyk
werkzaam kunnende zyn, om Wetten te maaken, uittevoeren, en de algemeene
30
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belangen en orde der maatschappy te handhaaven, verkiezen zich daar toe
Bewindslieden of Vertegenwoordigers, die ten allen tyde aan het gansche Volk
verantwoording schuldig zyn’. 33
Volgens de Hollandse ‘vertegenwoordiger’ Jacob Hahn was het begrip
vertegenwoordiger of representant hier volkomen misplaatst. Hij merkte op dat
Rousseau er op gewezen had dat dit begrip afkomstig was uit het verfoeide feodale
stelsel waar niemand zich langer mee wenste te identificeren. Het was dan ook ‘uit
hoofde van het menigvuldig misverstand’ beter om de termen representant en
vertegenwoordiger te vermijden. Hij sprak liever van ‘bewindslieden’ of
‘bestuurders’, uitvoerders van de algemene wil en niet de vaststellers ervan: ‘De
verkoozenen door het volk zijn deszelfs Afgevaardigden, zij zijn Mandatarissen, zij
zijn gehouden aan de grondwet en zij moeten zich zelven niet wanen het Volk zelf te
zijn.’ 34 Hahn werd in zijn opvattingen gesteund door de representanten Ploos van
Amstel, Hoffman en Greeve, waarbij de laatste opmerkte dat volgens het voorgestelde
artikel elke regent als wetgever aangemerkt kon worden; een ‘absurd idée’. 35 Ook in
de pers, bijvoorbeeld in het tijdschrift De Republikein, huldigde men de gedachte dat
het volk zelf de wetgevende macht was, en de regering, of het ‘Opperbewind’ zoals
het in De Republikein heette, de uitvoerende macht vormde. 36
Een ander voorbeeld van deze opvatting was de aanspreektitel van de leden
van de Nationale Vergadering. De Nationale Vergadering was de opvolger van de
Staten-Generaal, en de leden van dit lichaam hadden geluisterd naar de welluidende
aanspreektitel ‘Hun Hoog Mogenden’. Met het aantreden van de Nationale
Vergadering verdween deze titel. Gedeeltelijk om de herinnering aan het oude bestel
uit te wissen, maar vooral omdat het niet de volksvertegenwoordigers waren die de
hoogst mogenden waren, maar het volk. In dezelfde geest verzette Herman Teding
van Berkhout zich in 1796 tegen het gebruik van de term ‘Hoogst geconstitueerde
machten’ in het aanschrijven van de provinciebesturen (die op dat moment nog
grotendeels soeverein geacht werden), ‘in een Tydstip waarin men overal Hoge Tituls
vermyd’. Om te vervolgen: ‘Dewyl zelfs in de klank dier woorden iets is, dat de
oppermacht van het volk beneveld, en de Regent, iets doet vergeten dat hy zich
33
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dagelyks moet herinneren: dat hy alle zyne macht van het Volk ontleend, en altoos
haar Representant blyft’. 37
Veel Bataven verzetten zich echter tegen de gedachte dat politieke
vertegenwoordiging een sterke mandaatsverhouding tussen kiezer en gekozenene
inhoudt. Volgens hen dienden vertegenwoordigers juist een grote mate van
onafhankelijkheid te bezitten ten opzichte van de kiezers. Daarmee waren de
contouren zichtbaar van de discussie over de belangrijkste tegenstelling binnen het
denken

over

politieke

vertegenwoordiging

binnen

de

vertegenwoordigende

democratie. 38 In een pamflet uit 1795 werd benadrukt dat vertegenwoordigers na hun
verkiezing in alle rust moesten kunnen opereren: ‘Wanneer het volk eenmaal de vrije
keus

van

zijne

vertegenwoordigers

volbragt

heeft,

dan

moeten

deeze

vertegenwoordigers weer even vrij zijn, om naar plicht, kennis en geweten te
besluiten en te handelen, zoo als zij menen te behooren: mits echter, dat de
verantwoordelijkheid altoos op hun blijft rusten.’ 39
De onafhankelijkheid van de volksvertegenwoordiger volgde volgens haar
voorstanders in de eerste plaats uit de noodzakelijkheid van een regering. De Gelderse
hoogleraar Bernard Nieuhoff verwoordde deze gedachte als volgt:

‘Volksvryheid, wel opgeklaarde volksvryheid vordert uit haare eigene natuur vertegenwoordigers;
zonder eene vastgestelde Regeering kan geen land bestaan: deeze moet dus zyn of in handen van ’t
volke zelve, of in die der vertegenwoordigers. Een Volk, ’t welk zelfs wil regeeren, wordt onmiddelyk
regeeringloos; waar allen regeert, regeert niemand.’ 40

Naast de noodzaak van een regering (iets anders dan een bestuur zoals de volgers van
Rousseau het voor zich zagen) volgde een relatieve autonomie volgens deze Bataven
ook uit het vertegenwoordigingsbeginsel. De burgers kozen degene waar zij het
meeste vertrouwen in hadden, en daarmee, zo stelden de voorstanders van de
onafhankelijke vertegenwoordiging, gaven zij tegelijk het recht op om de
vertegenwoordiger als gedelegeerde te behandelen. Als men vertrouwen in iemands
kwaliteiten stelde dan diende men deze te respecteren en een vertegenwoordiger met
rust te laten totdat zijn termijn er op zat. Deed men dit niet, dan betekende dat een
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dubbele ontkenning van de representatiegedachte: de vertegenwoordiger kon dan niet
gezien worden als de meest geschikte kandidaat, en de kiezer kon dan blijkbaar ook
niet vertrouwen op zijn eigen oordeel. 41
Deze opvattingen stonden uiteraard op gespannen voet met de nietoverdraagbaarheid van de soevereiniteit. Als volksvertegenwoordigers volledig naar
eigen inzicht mochten handelen bleef er weinig over van het volk in een
‘volksregering bij representatie’, zo meenden radicale Bataven. 42 In Frankrijk, waar
de revolutionairen na 1789 met dezelfde spanning te maken hadden gekregen, had de
revolutionaire voorman Emmanuel Sieyès een politiek-theoretische oplossing
aangedragen. Sieyès had aan de vooravond van de Franse Revolutie Rousseau’s
concept van de ondeelbare algemene wil geaccepteerd, maar beargumenteerd dat deze
in een moderne (lees: grote en ongelijkvormige) samenleving alleen tot stand kon
komen in een kleiner lichaam dat het geheel verbeeldde: de Assemblée Nationale. De
wil van het volk kon pas tot uitdrukking komen op het moment dat deze
vertegenwoordigd werd. Gebruikmakend van het hierboven genoemde argument dat
burgers de meest geschikte en verlichte personen tot dit doel zouden verkiezen kon hij
duidelijk maken dat het proces van vertegenwoordiging niet inging tegen het
soevereiniteitsbegrip. Onafhankelijke, verlichte burgers kozen representanten die op
hun beurt, gebruikmakend van dezelfde ratio, het algemeen belang van de natie
konden verkondigen. Het was precies door deze daad, de vorming van een centraal
wetgevend lichaam, dat de algemene wil tot stand kwam. 43
In de Bataafse Republiek, waar Sieyès overigens weinig werd aangehaald,
werd een soortgelijke oplossing aangedragen. Een anoniem pamflet uit 1796
probeerde duidelijk te maken dat het volk ‘in een gezonden zin’ niet als de enige
soeverein aangeduid kon worden. 44 De auteur stemde in met de algemeen geldende
opvatting dat de wetten in een land de uitdrukking vormden van de wil van het volk,
maar
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volksvertegenwoordiging de wil van het volk representeerde. De wil van het volk was
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soeverein, en de wil van het volk werd verbeeld in de volksvertegenwoordiging, zo
dat

‘dus ELK individueel Burger moet voorondersteld worden, zijnen WIL, in het maaken, het doen ten
uitvoer brengen, en het doen gehoorzaamen van Wetten, aan dezelve Representanten te hebben
afgestaan of overgedragen; ten einde die Representanten met grond te kunnen beschouwen als
behoorlijk in staat gesteld zijnde om den ALGEMEENEN wil des Volks uit te brengen’. 45

Hoe iemand dan nog kon beweren dat hij als deelgenoot van de soevereiniteit een
stem kon hebben in de wetgevende vergadering was voor de auteur volkomen
onbegrijpelijk. Ook in De Republikein werd gepleit voor een soevereine en autonoom
handelende wetgevende vergadering:

‘Het Volk moet verstaan worden, door deze daad van verkiezing, all’ zijn vermogen, zijne eigenlijke
souverainiteit, te hebben uitgeoefend; het moet daarna zijne Vertegenwoordigers aanmerken als zich
zelven in een verminderd getal, die in zijne plaats, voor zijne eigen belangen, geduurende den
bepaalden tijd van hun Bestuur, werkzaam blijven’. 46

Deze geluiden waren ook te horen in de nationale volksvertegenwoordiging.
Zoals uit de mond van Jacob van Manen, in februari 1797: ‘En in eene repraesentative
democratie, is de wetgevende macht hetzelfde, wat in eene volstrekte democratie het
volk is’. 47 Vanuit deze visie weerspraken de voorstanders van een onafhankelijke
volksvertegenwoordiging de radicale claim van de jaren 1795-1798 dat het wetgevend
lichaam helemaal geen ‘wetten’ kon maken. Volgens de radicalen kon alleen het
soevereine volk wetten maken, de volksvertegenwoordiging kon deze hoogstens
bekrachtigen of ‘decreten’ of ‘acten’ uitvaardigen. Vanuit de visie dat de
volksvertegenwoordiging soevereine macht had kon echter wel degelijk bepleit
worden dat dit lichaam wetten kon maken; het volk stond weliswaar aan de basis van
het maatschappelijk contract (het was grondwetgevend) maar het parlement als
verbeelding van het volk had vervolgens het recht om wetten te maken. 48 Dat
betekende dat de grondwet een belangrijke positie innam in het Bataafse politieke
denken, waarover later meer.
45
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De laatste visie kreeg uiteindelijk de overhand. Dat blijkt ook duidelijk uit het
verloop in de benaming van de volksvertegenwoordiging in de Bataafse Republiek.
We zagen dat in 1796 de benaming Hun Hoog Mogenden het veld moest ruimen. In
de Staatsregeling van 1798 werden de benamingen ‘Vertegenwoordigende Hoogste
Magt’ en ‘Vertegenwoordigend Lichaam’ gebruikt, waarmee de nadruk op de
vertegenwoordigende rol werd gelegd. In de praktijk werd dit lichaam echter het
‘Wetgeevend Lichaam’ genoemd, een benaming die zelfs in de titel van de gedrukte
notulen werd gebruikt. 49 Daar waar men een aantal jaar eerder huiverig was geweest
om de term ‘wetgevend’ op de volksvergadering te plakken omdat deze macht
eigenlijk bij het volk lag, werd de volksvergadering nu open en bloot aangemerkt als
soeverein wetgevend lichaam. In 1805 kreeg het wetgevend lichaam zelfs de oude
benaming ‘Hun Hoog Mogenden’ terug. 50
De ontwikkeling naar een meer autonome rol voor het hoogste
vertegenwoordigende lichaam en zijn leden werd – deels onbedoeld – versterkt door
het belang dat de Bataven hechtten aan de symbolische representatie. Zij waren het er
over eens dat de Nationale Vergadering het hele volk vertegenwoordigde, dat zij, in
de woorden van Jacob Hahn, de ‘ziel van het bestuur’ was. 51 Voor sommige
vertegenwoordigers betekende deze bijzondere rol dat de vergadering permanent
aanwezig moest zijn. Zoals Nuhout van der Veen het verwoordde: ‘De ziel van den
Staat moet nimmer slaapen’. 52 Vreede voegde hier aan toe: ‘dat wy gedecreteerd
hebben, dat onze Constitutie zyn zal een Volksregeering by representatie, die
representatie berust by de Wetgevende Vergadering, maar zoo de Wetgevende
Vergadering dan niet aanwezig is, dan is er ook geen Volksrepresentatie’. 53
Hoewel een permanente vergadering voor veel Bataven te ver ging was de
opvatting wijdverspreid dat de hoogste vertegenwoordigende macht een zekere mate
van prestige zou moeten genieten op basis van de status van hoogste macht in de
staat. 54 In de Bataafse Republiek werd dan ook aandacht besteed aan het decorum van
de Nationale Vergadering. De inhuldiging van de Nationale Vergadering op 1 maart
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1796 was zeer feestelijk verlopen, inclusief optocht en militaire eerbewijzen. Spoedig
na de inauguratie besprak de Nationale Vergadering of de leden een ‘distinctief teken’
zouden moeten dragen. De voorstanders, die in de meerderheid waren, achtten een
onderscheidingsteken van belang zodat iedere burger een representant zou herkennen
en diens rol als volksvertegenwoordiger zou erkennen. Een onderscheidingsteken zou
niet al te opzichtig moeten zijn, maar anderzijds wel in overeenstemming moeten zijn
met de ‘agtbaarheid’ van de vergadering. Kortom, ‘deftige eenvoudigheid, dewelke
eene waare Republikeinsche Vergadering behoort te kenschetsen’ was het devies. 55
Tegenstanders brachten hier tegenin dat volksvertegenwoordigers dit soort
versieringen en opsmuk helemaal niet nodig hadden, en dat zij voldoende geëerd
werden door hun verkiezing door het volk. Hier kwam bij dat de vergadering ‘door
voortreflyke en nuttige daaden, en niet door fraaie linten en opsiersels, zig moest
weeten te onderscheiden en te doen gelden’. 56 Ondanks de tegenwerpingen werd na
lange discussies en rapporten besloten dat de leden zich zouden tooien met een zwarte
sjerp, waarop in goudstiksel het woord REPRESENTANT geborduurd was. Een
maatregel die overigens niet altijd werd nagevolgd. 57 Het bleef niet bij een sjerp, want
in mei 1798 bepaalde het nieuwe Vertegenwoordigend Lichaam dat de leden een
kostuum moesten dragen. Na lang beraad in een commissie werd gekozen voor een
zwarte broek, een blauwe jas met gouden stiksels en een driekantige hoed. 58 Dat
kostuum was bedoeld om in de Vergadering gedragen te worden, aangezien zij buiten
het territorium van de vergadering (het Binnen- en Buitenhof) ‘niet meer dan gewone
Burgers’ waren. 59 Maar in de praktijk, zo wierpen verschillende representanten tegen,
zou men het kostuum ook dragen van en naar de vergaderzaal toe. Zij wilden dan ook
vastgelegd hebben dat militairen in heel Den Haag de militaire eer zouden bewijzen
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aan representanten op het moment dat deze in kostuum gekleed langsliepen. De
vergadering stemde hier mee in. 60
Wat hier plaats vond lijkt een koddig aandoende ruzie tussen een groep heren
over hun kledingkeuze. Er was echter meer aan de hand. Hier werd gepoogd om
Nederlands eerste verkozen volksvergadering te verheffen tot symbool van de natie –
een eerbiedwaardig symbool. Het symbolische aspect van representatie moet niet
onderschat worden. 61 Symbolen zijn, zoals de filosoof Hanna Pitkin heeft opgemerkt,
objecten die een bepaald gevoel, een houding moeten losmaken die van toepassing is
op datgene dat gerepresenteerd wordt. In dit geval een gevoel van vertrouwen en
achting: ‘the crucial test of political representation will be the existential one: is the
representative believed in?’ 62 De Bataven begrepen dat symboliek hier een
belangrijke rol in speelde, al was de symboliek in de Bataafse Republiek minder
prominent en uitbundig dan in bijvoorbeeld Frankrijk. 63 Tegelijkertijd bleef er, onder
de gecombineerde invloed van de republikeinse nadruk op soberheid en de leer van de
volkssoevereiniteit, wantrouwen bestaan tegen een al te grote verheffing van de
volksvertegenwoordiging boven het volk: de symboliek van de macht moest niet
ingaan tegen de opvatting dat vertegenwoordigers het volk dienden, en uiteindelijk
niet meer waren dan gewone burgers.
De verschillende visies op de relatie tussen volkssoevereiniteit en
vertegenwoordiging kwamen niet alleen tot uitdrukking in de discussies over titels en
symbolen, maar ook in het debat over de aard, vorm en inhoud van een van de meest
vernieuwende elementen van de Bataafse politieke orde: de grondwet.

Constitutie en vertegenwoordiging
De Nederlandse revolutionairen waren het vanaf 1795 over één ding eens geweest:
Nederland zou zo spoedig mogelijk een grondwet moeten krijgen. De Bataven
maakten daarbij gebruik van een modern constitutiebegrip dat pas in de late
achttiende eeuw zijn intrede had gedaan. Het begrip ‘constitutie’ had tot die tijd gelijk

60

Ibidem, 76.
Remieg Aerts, Het aanzien van de politiek. Geschiedenis van een functionele fictie (Amsterdam
2009) 54-57, 70. Aerts stelt dat in de negentiende en vroege twintigste eeuw symbolische representatie
een belangrijke rol speelde. Dit gold dus ook voor de late achttiende eeuw.
62
Pitkin, The Concept of Representation, 102.
63
Voor Frankrijk, zie o.a. Hunt, Politics, Culture and Class in the French Revolution, 54-55 en Baker,
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gestaan aan het geheel van historisch gegroeide maatschappelijke regels, instellingen,
gewoonten en gebruiken in een samenleving. In de loop van de achttiende eeuw
onderging het begrip echter een belangrijke verandering. Onder invloed van het
natuurrechtdenken begonnen politieke denkers de constitutie te zien als de
fundamentele regels of wetten van de politieke orde. Voor de meeste auteurs gold
bovendien dat deze regels een soort contract of verdrag vormden, dat ooit door het
volk was goedgekeurd. 64 Sommige auteurs beargumenteerden zelfs dat een massa
mensen pas een volk of samenleving werd als individuen zich door middel van een
maatschappelijk verdrag aan elkaar verbonden. 65
In de jaren 1780, gedurende de Patriottentijd, kwamen verschillende patriotse
auteurs, beïnvloed door deze contracttheorie, tot de conclusie dat de Republiek
helemaal geen ‘echte’ grondwet had. De Unie van Utrecht, die tot dat moment als
‘constitutie’ gezien werd, kon volgens verschillende patriotten om twee redenen geen
aanspraak op deze titel maken. Ten eerste was er bij het sluiten van de Unie nooit om
de toestemming van de contractanten gevraagd. Dit ging in tegen het idee dat de
grondwet een maatschappelijk verdrag was. Ten tweede had de Unie helemaal niet het
karakter van een verdrag waarin de belangrijkste grondregels van de politieke orde
waren opgenomen, zoals dat in de Constituties van de verschillende Amerikaanse
Staten een aantal jaar eerder wel was gebeurd. 66 Een deel van de patriotten was
kortom bereid om de Unie vaarwel te zeggen, maar voordat zij de tijd kregen hier
verder over na te denken werd de patriotse beweging in 1787 uiteengeslagen.
Pas in 1795, met het uitbreken van de Bataafse Revolutie, kon daadwerkelijk
een begin gemaakt worden met het opstellen van een maatschappelijk verdrag, dat in
navolging van de Amerikaanse en Franse voorbeelden de vorm van een geschreven
document zou moeten hebben. 67

In dit verdrag moesten in ieder geval de

uitgangspunten van de maatschappelijke orde tot uitdrukking komen. Een
Republikeinsch vraagboek uit 1798 gaf als antwoord op de vraag ‘wat is eene
Constitutie of Staatsregeling?’ het antwoord: ‘Eene Constitutie of Staatsregeling is
eene verzameling van Wetten of Grondregels, waaromtrent een Volk is
overeengekomen, welke Wetten of Grondregels de wijze bepaalen, hoe dat Volk zal
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geregeerd worden’. 68 De rechten en plichten van de mens en de burger, die vlak na
het uitbreken van de revolutie geproclameerd waren behoorden hiertoe, evenals de
regels voor het politieke systeem en bepalingen voor de grenzen van de overheid.
Alleen met zo’n constitutie kon een volk vrij, en uiteindelijk volkomen gelukkig
zijn. 69
Een maatschappelijk verdrag in de vorm van een constitutie maakte het in de
ogen van de Bataven bovendien mogelijk – en hier komt de spanning tussen
volkssoevereiniteit en vertegenwoordiging om de hoek kijken - om een
representatieve democratie in te voeren zonder de notie van volkssoevereiniteit op te
moeten geven. Als de grondwet de uitdrukking van de volkswil was, en de
volksvertegenwoordigers waren gebonden aan de grondwet, dan konden zij gezien
worden als uitvoerders van de volkswil, zo ging de redenering. Vertegenwoordigers
waren gedelegeerden die door de bevolking naar Den Haag werden gestuurd om haar
wil uit te voeren. Die wil was vastgelegd in de grondwet, de ‘lastbrief’ voor de
gedelegeerden.
Vandaar dat er in 1795 de nodige kritiek kwam op de plannen om de vorming
van een Nationale Vergadering aan de invoering van een grondwet vooraf te laten
gaan. Het bestuur in handen leggen van een kleine groep mannen zonder duidelijke
grenzen te stellen aan hun macht was onverantwoord, en zou tot machtsmisbruik
leiden. De Amsterdamse hoogleraar Hendrik Cras stelde dan ook dat een vergadering
van weinigen ‘zonder wet, zonder Instructie, zonder last, zonder Constitutie’
vergelijkbaar was met het grootste despotisme dat de wereld ooit gezien had. Hij
stelde dan ook dat het bijeenroepen en functioneren van een eventuele Nationale
Vergadering aan strenge eisen gebonden zou moeten zijn. 70
Het Reglement voor de Nationale Vergadering dat op 30 december 1795 werd
vastgesteld vormde een duidelijke tegemoetkoming aan deze kritiek: de Nationale
Vergadering zou zich niet mogen uitspreken over zaken die in de oude Republiek op
provinciaal of lager niveau geregeld werden en er golden strikte regels voor de wijze
waarop de grondwet ontworpen zou moeten worden. Zo werd duidelijk afgesproken
68
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wat de samenstelling van de grondwetscommissie zou zijn en dat deze commissie niet
langer dan zes maanden aan het ontwerp mocht werken. 71 Hoewel het Reglement de
functie vervulde van een instructie voor de volksvertegenwoordiging, en door menig
representant werd aangeduid als zijn ‘lastbrief’, bleven de Bataven met het probleem
zitten dat het Reglement niet direct door het volk goedgekeurd was, en dus moeilijk
kon gelden als de uitdrukking van de volkswil. 72
Er zat voor de Nationale Vergadering weinig anders op dan voort te maken
met de vervaardiging van een grondwetsontwerp. Aan dit ontwerp werden een aantal
eisen gesteld die het belang van de tekst als maatschappelijk verdrag onderstreepten.
Zo diende de grondwet eenvoudig, helder en duidelijk gesteld zijn. In de Nationale
Vergadering vonden daarom discussies plaats over de vraag welke woorden wel en
niet gebruikt konden worden. Bij de bespreking van het Ontwerp van Constitutie
werden er twijfels geuit over het woord ‘constitutie’: was dit wel Nederlands genoeg?
De Mist, Vreede en Van Leeuwen meenden van wel - het woord was immers bekend
genoeg. Bovendien werden andere ‘bastaard woorden’ die ‘genaturaliseerd’ waren
ook gebruikt, zoals ‘Resolutie, Decreet en Resumtie en diergelyken’. 73 Volgens Hahn
had het woord constitutie inmiddels zelfs ‘het Burgerrecht’ verkregen. 74 Het is van
belang op te merken dat de Bataven het woord ‘grondwet’ zelden gebruikten; men
sprak over het algemeen over ‘constitutie’ of ‘staatsregeling’.
De Groningse jurist Gerrit Bacot wilde zich over dit specifieke geval niet
uitspreken, maar hij vond wel dat men in het algemeen moest kiezen voor ‘zuiver’
Nederlandse woorden. 75 Deels omdat de ‘goede smaak’ dit vorderde, maar bovenal
omdat vorige regimes maar al te vaak gebruik hadden gemaakt van buitenlandse,
onbegrijpelijke woorden om hun kwade bedoelingen te verbloemen. Auteurs als
71
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Lucas Trip en Johann David Michaelis hadden volgens hem laten zien hoe men vanuit
‘opzetlyke verdonkering van den zin, de gezochte uitheemsche kunstbewoordingen
pleeg op te stapelen’. 76 De opvatting dat het maatschappelijk verdrag (maar dit gold in
principe voor alle overheidspublicaties) begrijpelijk en helder gesteld moesten zijn om
transparantie en controleerbaarheid te bevorderen werd vaker gehoord in de Bataafse
jaren. In het tijdschrift De Democraten verscheen in 1796 een Staatkundig
Woordenboek waarin woorden als ‘Altereren, Ampliëeren en Interpreteren’ werden
geschaard onder de noemer Stadhuis-woorden, woorden die begrijpelijk waren voor
de politieke machthebbers, maar voor niemand anders. 77
Het streven naar duidelijkheid was echter niet alleen van belang om de
machthebbers te kunnen controleren. Bataven die sceptisch waren over de
mogelijkheid van het volk om zichzelf te besturen wezen er op dat duidelijkheid er
voor diende te zorgen dat het volk de constitutie niet verkeerd begreep. Zo vond Van
Manen dat de proclamatie die opgesteld was om het Ontwerp van Constitutie begin
augustus 1797 bij het volk te introduceren in de verkeerde stijl gesteld was. Niet de
gebruikelijke ‘Cancelyry styl’ was gebruikt, maar

‘veeleer Poetisch Prosa, of mateloze Poezy: en dus geheel onverstaanbaar voor den eenvoudigen
Landman, die alle daarin voorkomende spreekwyzen, naar de letter neemt. Het is nogtans ook van
belang, dat de eenvoudige Burger en Landman, die de helft der Natie uitmaken, ook verstaan, hetgeen
men hun zeggen wil.’ 78

Het verheven taalgebruik dat nu gebruikt was was volgens hem weliswaar geschikt
voor een redevoering voor een gezelschap van ‘meer beschaafde Lieden, of voor
deeze Vergadering’, dat gold volgens Van Manen niet voor de ‘meer eenvoudige
burger’ die de tekst waarschijnlijk letterlijk zou opvatten, met onduidelijkheden tot
gevolg. Hoe kon men een grondwet waarin de scheiding van kerk en staat werd

76

Dagverhaal deel IV (nr. 320, zitting 11 januari 1797) 414. Bacot verwees hier waarschijnlijk naar
Lucas Trip, Vertoog over den invloed van onze nederlandsche Moedertaale op onze vaderlandse
rechtsgeleerdheid in derzelver kunde en gebruik (Groningen; Bolt 1773) en Johann David Michaelis,
Prysverhandeling over den wederkeerigen invloed van de aangenoomen begrippen onder een volk op
de nationaale taal, en van de taal op de nationaale wyze van denken : waarin tevens verscheide
plaatsen der H. S. opgehelderd, de oorsprong van eene menigte vooroordeelen aangeweezen, en
veelvuldige zo geleerde als gemeene dwaalingen verbeterd worden (Harlingen; Volkert van der Plaats
Junior 1771, uit het Duits vertaald).
77
De Democraten deel I, aflevering 30 (15 december 1796) 229-230.
78
Dagverhaal deel VI (nr. 570, zitting 1 juni 1797) 192.

94

vastgelegd vergezeld laten gaan door een tekst waarin werd gesproken van het
‘brengen van offers op dien altaar’ en van ‘de Vryheid als een weldadige Godheid’? 79
Het belang dat werd gehecht aan bekendheid met en begrip van de constitutie
wordt bevestigd door het verschijnen van verschillende boekjes en pamfletten in de
jaren 1797-1801 waarin de verschillende (ontwerp)constituties werden samengevat
en/of verduidelijkt. Niet alleen het bovengenoemde Republikeinsch Vraagboek, maar
bijvoorbeeld ook het Kort en bondig uittreksel van het Plan van Constitutie:
allergeschiktst om den min denkenden burger een duidelyk voorbeeld van dezelve te
geeven uit 1797, en in 1800 het Beredeneert Constitutioneel woordenboek, waarin
gevonden wordt alles wat een burger nodig heeft te weten tot verstand van zijne
rechten en plichten. 80
De constitutie moest niet alleen in begrijpelijke taal en stijl gevat zijn, maar
ook de tekst als geheel moest helder en coherent zijn. Het Ontwerp van 1797 was bij
referendum verworpen, nadat de nee-stemmers een campagne hadden gevoerd waarbij
het Ontwerp verweten werd teveel een compromis te zijn. 81 Dit was tot uitdrukking
gekomen in de lengte van het stuk: 192 pagina’s (exclusief proclamatie, inclusief
bijlagen) met in totaal 994 artikelen. 82 Met de Staatsregeling, die ongeveer een jaar
later wel werd goedgekeurd, bleek echter ook niet iedereen tevreden. In een pamflet
uit 1801 werd geklaagd over de lengte van de grondwet en de grote hoeveelheid zaken
die erin geregeld werden. Waar de grondwet van Frankrijk met ruim honderd
artikelen toekon, en de Amerikaanse constitutie 35 bladzijden met groot lettertype
besloeg, daar telde de Staatsregeling niet minder dan 527 artikelen, in schil contrast
met de 27 artikelen van de vroegere Unie van Utrecht. Men kon hier niet spreken van
een ‘waarlyke’ constitutie, want
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Anoniem, Kort en bondig uittreksel van het Plan van Constitutie: allergeschiktst om den min
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(Den Haag; J.C. Leeuwestĳn 1801).
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Schama, Patriotten en bevrijders, 322-323. Een pamflet van een twaalftal vertegenwoordigers tegen
het Ontwerp, het zogenoemde ‘Manifest der Twaalf Apostelen’, had hierbij een belangrijke rol
gespeeld; Wederlegging van eenige der voornaemste, zoo in het openbaar als bedektelijk, aengevoerde
drangredenen voor het aannemen van ’t ontwerp van constitutie, door enige burgers, zijnde
representanten van het volk van Nederland (Den Haag; J. de Groot 1797, Knuttel 22865).
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Het Ontwerp bestond uit 24 rechten en plichten van de mens en burger, een hoofdtekst van 918
artikelen en twee bijlagen van respectievelijk 33 en 19 artikelen.
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‘kortheid, juistheid en duidelykheid zyn volstrekte vereisten in zulk een Charter: Ieder moet hetzelve
kunnen kennen, lezen en onthouden. Ieder huisvader moet aan zyne kinderen eenig onderwys in zo
gewigtig eene zaak kunnen geven; en hoe is dit mogelyk met eene Constitutie van 527 artikelen? […]
Uit ondervinding houden wy ons overtuigd, dat onze tegenwoordige Constitutie, wat den zamenhang
aanbelangt, nauwlyks by den meest verlichten, en geheel niet by den min onderwezen Burger bekend
is.’ 83

Ondanks deze kritiek op de omvang van de Staatsregeling en het eerdere
Ontwerp (dat in de wandelgangen nog wel eens als ‘het dikke boek’ aangeduid
werd 84) was het niet zo dat kortheid in het algemeen hoog op de Bataafse
prioriteitenlijst stond. De grondwet gold voor de Bataven als uitdrukking van de
volkswil en diende daarom vooral nauwkeurig en omvattend te zijn. Hoe specifieker
het verdrag, hoe minder ruimte er was voor de wil van een individu of een specifieke
groep. Een uitgebreide en specifieke grondwet was in de ogen van de radicalen een
waarborg tegen een al te vrije rol van de volksvertegenwoordiging. Maar ook
voorstanders van een meer onafhankelijke rol voor de vertegenwoordiger
onderschreven de gedachte dat de legitimiteit van een politieke gemeenschap afhing
van een door het volk bekrachtigd systeem van politieke en maatschappelijke regels
dat willekeur moest voorkomen en uitdrukking gaf aan de wil van het volk.
Zowel het Ontwerp van 1797 als de Staatsregeling van 1798 vormen de
uitdrukking van deze gedachte. 85 Zeker vergeleken met hun opvolgers, de
Staatsregelingen van 1801 (106 artikelen, 27 pagina’s) en 1805 (87 artikelen, 26
pagina’s). 86 De constitutie van 1806, inmiddels van het Koninkrijk Holland, telde nog
maar 79 artikelen. 87 In de Bataafse tijd werd, in ieder geval tot ongeveer 1800,
geprobeerd om de grondwet zo veel mogelijk het karakter van een sluitend contract te
geven. Uitgebreidheid was hierbij niet het doel, maar eenvoud mocht niet ten koste
83

Brieven aan den schryver van het Betoog, dat een onverdeelde Regeringsvorm uit zijn eigen aart
onbestendig en voor de vrijheid des lands gevaarlijk is (Amsterdam; Ten Brink etc. 1801, Knuttel
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H.W. Tydeman, Drie Voorlezingen over de voormalige Staatspartijen in de Nederlandsche
Republiek (Leiden 1849) stelde dat het Ontwerp `in de wandeling het dikke boek [werd] genoemd', 25;
vergelijk Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling, 412.
85
Staatsregeling 1798. Deze bestond uit 72 grondbeginselen, een hoofdtekst van 308 artikelen, vier
reglementen met in totaal 138 artikelen, plus een negental ‘Additioneele Artikelen’.
86
Staatsregeling des Bataafschen Volks (Den Haag 1801) en Staatsregeling des Bataafschen Volks
(Den Haag 1805).
87
Publicatie van zijne majesteit den koning van Holland, inhoudende de Constitutie voor het
Koningrijk Holland. Gearresteerd den 7den Augustus 1806 (Den Haag 1806).

96

gaan van eenduidigheid en het streven naar volledigheid. Dit was in de beginjaren van
de Bataafse Republiek van extra groot belang omdat op dat moment sprake was van
een volledig nieuwe en revolutionaire situatie waarin, volgens de Bataven, alles
opnieuw vastgesteld moest worden.

De rol van de volksvertegenwoordiger
Hoe zeer men probeerde om de constitutie de volledige en onbetwistbare uitdrukking
van de volkswil te laten zijn, het was voor alle betrokkenen duidelijk dat dit ideaal
nooit volledig gerealiseerd zou kunnen worden. Hiermee zijn we weer terug bij de
zitting van de Nationale Vergadering van 26 januari 1797, toen Hahn c.s. zo vurig
betoogd hadden dat de volksvertegenwoordigers gedelegeerden waren, en bij de
eerder genoemde discussie over de vraag wat een ‘wet’ precies was. Het maken van
‘wetten’ was volgens de radicalen niet toegestaan voor de volksvergadering,
hoogstens kon men spreken van ‘actens van het Gouvernement’. Representant Ten
Berge merkte echter korzelig op dat wat hem betreft de vertegenwoordigers wel
degelijk wetten konden maken en vroeg zich af ‘of lyfstraffelyke en meer andere
wetten, geene wetten waren’? 88 Bovendien zou uit de opvatting van Hahn volgen dat
de volksvergadering geen enkele wet kon maken zonder deze eerst aan het volk voor
te leggen; dit zou een volkomen onwerkbare situatie opleveren.
De Bataven waren het eens dat een grondwet, als uitdrukking van de algemene
wil,

noodzakelijk

was

om de

tegenstelling

tussen

volkssoevereiniteit

en

volksvertegenwoordiging op te lossen. Tegelijkertijd werd duidelijk dat dit niet
voldoende was. De grondwet kon immers op verschillende manieren geïnterpreteerd
worden, en moest bovendien geïnterpreteerd worden om de algemene wil om te
kunnen zetten in praktische regelgeving. Er waren nu eenmaal twee soorten van
regeren, zo betoogde een Dordrechtse revolutionair. Een bepaalde wijze van regeren,
waarbij alle zaken die in de constitutie waren vastgelegd volgens de letter uitgevoerd
moesten worden, en een onbepaalde regeringswijze. Dit was een wijze,

‘welke in de de Constitutie niet uitdrukkelijk bepaald, maar overgelaaten is aan de algemeene
bestuurderen, om in alle gevallen naar bevind van zaaken te handelen, dat is: wetten te geeven –
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Dagverhaal deel IV (nr. 350, zitting 26 januari 1797) 651.
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besluiten te neemen en die te doen uitvoeren overeenkomende met, en beschermende de natuurlijke en
onvervreemdbare Rechten van ieder Burger en die der geheele Maatschappij […]’. 89

Hierdoor

werden

de

Bataven

gedwongen

de

positie

van

de

volksvertegenwoordiger verder uit te werken. De volksvertegenwoordigers werden
verantwoordelijk geacht voor het bestuur en voor de vertaling van de grondwet in
regelgeving. Dit was een zware last, en de Bataven konden elkaar vinden in de
gedachte dat dit zware eisen stelde aan de individuele representant. Gedurende de
Bataafse jaren kwam dan ook een discussie op gang over de vraag welke
eigenschappen iemand moest bezitten om een goed vertegenwoordiger te zijn.
In de discussie bleken de overeenkomsten groter dan de verschillen. Een
vertegenwoordiger moest bovenal kundig en deugdzaam zijn. Dit hield in dat hij in
algemene zin ‘verlicht’ was, dat wil zeggen goed opgeleid of in ieder geval
beschikkend over een brede algemene kennis. Daarnaast was enige kennis over de
economische, sociale en politieke gesteldheid van het land onontbeerlijk om tot goed
afgewogen beslissingen te komen. Deugdzaamheid hield in ieder geval in dat men
alleen mensen van onbesproken gedrag zou moeten kiezen. Zo stelde De Republikein
dat volksvertegenwoordigers zich niet schuldig mochten maken aan ‘schadelijke
Hazard-spelen, aan dronkenschap, of andere openbaare slechtheden’. 90 Ook moesten
vertegenwoordigers, zeker in een volksregering, goed kunnen luisteren. Bij een
bezoek aan de Bataafse Republiek zag de Ierse revolutionair Theobald Wolfe Tone tot
zijn genoegen dat in de herberg waar hij verbleef een representant in gesprek was met
een aantal eenvoudige burgers, ‘[who] said they were farmers, indeed looked like
farmers, in boots, and spattered. They and the representative of the people had a long
discussion. I observed he listened to them with great attention and took notes of their
remarks. That is as it ought to be’. 91
Daarnaast diende de volksvertegenwoordiger nederig en bescheiden te zijn,
waarbij zijn ambitie moest zijn om het volk zo goed mogelijk te dienen en niet om er
zelf beter van te worden, hetzij financieel (representanten moesten wel een
89

J.J.v.R., Verhandeling over het onderscheid tusschen constitutie en regeeringsvorm; voorgeleezen in
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ideale vertegenwoordiger werd uitgebreid beschreven door Gerrit Paape, De Bataafsche Republiek, zo
als zij behoord te zijn en zo als zij weezen kan, of revolutionaire droom in 1798: wegens toekomstige
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vergoeding krijgen, maar geen salaris) hetzij door de functie van representant te
gebruiken als opstapje naar een aantrekkelijke bestuurlijke functie. Het jagen op
publieke ambten werd in de Bataafse periode, net als in de periode daarvoor,
veroordeeld. 92 De vervulling van een publieke functies moest gezien worden als een
heilige plicht, of in ieder geval als een eervol voorrecht. Daarbij paste
terughoudendheid en onbaatzuchtigheid. Het tonen van politieke ambitie werd als
ongewenst beschouwd. In de Bataafse Republiek rustte er dan ook een taboe op het
voeren van verkiezingscampagnes en er was geen sprake van kandidatenlijsten bij
verkiezingen: een uitverkiezing was iets dat je overkwam, niet iets waar je naar op
zoek ging. Tenslotte moest een representant, om het algemeen belang het beste te
kunnen dienen, autonoom zijn en niet geneigd zich bij een factie aan te sluiten. Hij
diende hierbij standvastig te zijn in zijn opvattingen (‘kameleons’ die steeds van
politieke kleur verschoten waren onbetrouwbaar) maar evenmin op schreeuwerige of
onverzoenlijke wijze zijn opvattingen door te drukken. 93
De

ideaaltypische

Bataafse

volksvertegenwoordiger

toonde

grote

overeenkomsten met de ideaaltypische regent van de oude Republiek. Publieke
waarden als deugdzaamheid, bescheidenheid, opofferingsgezindheid, plichtsbesef en
onbaatzuchtigheid waren onderdeel geweest van het politieke denken van de
Republiek en kregen, geholpen door de opleving van het klassiek republikeinse
discours, nieuwe urgentie in de late achttiende eeuw. De vermeende verkwanseling
van deze waarden in de oude Republiek was een belangrijke oorzaak geweest van het
ontstaan van de revolutionaire beweging en had de Bataven een grote dosis scepsis
meegegeven.
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De ervaringen onder het stadhouderlijk bewind hadden volgens de

Bataven aangetoond dat het verkrijgen van macht vrijwel altijd leidde tot
92
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machtsmisbruik en het negeren van het algemeen belang. 95 De ontaarding van de
Franse Revolutie in de Terreur had bevestigd dat dit zelfs kon gebeuren in een
Republiek die op alle juiste beginselen gestoeld was.
De Bataven overwogen verschillende maatregelen die moesten bijdragen aan
het vinden en creëren van de ideale vertegenwoordiger. Als het ambt van
volksvertegenwoordiger een verplichting was die door het volk werd opgelegd dan
zou een weigering om zitting te nemen in de wetgevende vergadering in strijd zijn
met dit ideaal. In de Nationale Vergadering werd dan ook gediscussieerd over de
vraag wat men moest doen met degenen die na verkiezing weigerden hun post in te
nemen, hetzij als volksvertegenwoordiger hetzij als lid van de uitvoerende macht. Dit
was geen zuiver academische discussie. Zoals eerder vermeld was er geen sprake van
kandidaatsstelling in het Bataafse kiesstelsel. Stemgerechtigden benoemden een
kandidaat, vaak een lokale notabele en/of kopstuk uit de revolutionaire beweging, die
vaak volledig verrast werd door zijn uitverkiezing. Dit had bij de verkiezingen in
1795 in de provincies en de verkiezingen voor de eerste Nationale Vergadering
geresulteerd in een substantieel aantal aanvragen voor ontslag, die overigens over het
algemeen niet werden ingewilligd. 96
De algemene opvatting in de Vergadering was dat degenen die weigerden hun
verkiezing te accepteren en zitting te nemen in het parlement aangemerkt moesten
worden als personen die wel de lusten van de maatschappij genoten, maar weigerden
om in de lasten bij te dragen. Zulke mensen onttrokken zich aan het ‘Contract
Social’ 97, en daar moest dan ook een sanctie op staan. Uiteindelijk werd voor het
Ontwerp besloten dat verkozen personen die geen goede reden voor weigering
opgaven voor de rest van hun leven uitgesloten zouden worden van het stemrecht, en
geen openbare ambten meer mochten bekleden. 98 Sommige leden vonden deze
verbanning uit het politieke leven onvoldoende, en pleitten voor een (tijdelijke)
fysieke verbanning uit de Republiek; iemand die zich bewust aan de maatschappij
onttrok ‘wordt gevaarlijk voor dezelve, en voorzigtigheid vordert, dat hy worde
95

Zie bijvoorbeeld Van der Capellen, die beschreef hoe de stadhouder en de regenten de burgers hun
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uitgezet’. 99 Hoewel deze laatste maatregel de Vergadering te ver ging, laten de
discussies en de afgesproken strafmaat (in de Staatsregeling werd de periode van
ontzegging van het stemrecht teruggebracht tot vijf jaar 100) zien dat het idee dat
publieke ambten ‘lastposten’ waren, en dat representanten geacht werden
plichtsgetrouw te zijn, breed gedeeld werd.
Als men de volksvertegenwoordigers een goede beloning in het vooruitzicht
stelde zou dit wellicht helpen om het ambt aantrekkelijker te maken en weigeringen te
voorkomen. Deze optie deed de meeste Bataven echter de koude rillingen over de rug
lopen. De functie van volksvertegenwoordiger was tot 1801 een bijna voltijdse
functie, aangezien het parlement het grootste deel van het jaar in zitting was.
Natuurlijk moest een vertegenwoordiger van het volk tot op zekere hoogte
gecompenseerd worden voor het feit dat hij één of meerdere jaren niet of nauwelijks
ander

werk

kon

doen,

en

voor

zijn

functie

bepaalde

kosten

maakte.

Vertegenwoordigers moesten een logement in Den Haag aanhouden, en maakten
behoorlijke reiskosten. Het ambt van volksvertegenwoordiger genoot bovendien enig
aanzien, en daar hoorde een fatsoenlijke vergoeding bij die niet al te veel achter moest
lopen bij het salaris van bestuurders. Representant Schermer bekritiseerde in 1797 het
voorstel in het Plan van Constitutie om de leden van de uitvoerende macht 25.000
gulden per jaar te betalen om de ‘eer van de Natie’ op te houden. Hoe konden de
leden van de wetgevende macht dan toe met de voorgestelde jaarlijkse vergoeding van
3000 gulden, een bedrag waarmee zij ‘kwalyk hun fatsoen zullen kunnen houden’? 101
Een compensatie zou bovendien het risico van omkoopbaarheid verkleinen, zo
meende de commissie die een jaar later de laatste redactie voor de Staatsregeling voor
haar rekening had genomen en het jaargeld op 4000 gulden zette. Men moest niet
bezuinigen op de vergoeding voor de volksvertegenwoordigers, omdat zij zich van
hun taak moesten kunnen kwijten

‘als mannen van eer, zonder dat zy, by gebreeke eener behoorlyke vergelding dier diensten, dikwerf,
ondanks de grootste opofferingen hunner tydlyke welvaart en genoegens, in het gevaar worden gebragt,
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om tot die verderflyke, en door de Wet zeer moeilyk te verhoeden, machinatién te vervallen, waarover
te vooren, zoo sterk, met het hoogste regt, is geklaagd geworden’.

102

Anderzijds, zo had de geschiedenis van de Republiek laten zien, was er niets
gevaarlijker voor de vrijheid dan een regent die voor zijn inkomen afhankelijk was
van zijn positie, en er dus alles aan deed om deze post te verkrijgen en te behouden.
Dat soort prikkels had nu juist geleid tot het ‘aristocratisch systema’ dat afgeschaft
moest worden. 103 De vergoeding, die in de verschillende Bataafse volksvergaderingen
tussen de 3000 en 4000 gulden bedroeg, moest voor de vertegenwoordiger dus een
‘redelijk’ bedrag zijn. De buitenlandse toeschouwer Wolfe Tone vond de vergoeding
van tien gulden per dag die gold voor de leden van de Eerste Nationale Vergadering
‘moderate enough, if it be not too moderate’. 104 Het was een vergoeding die, indachtig
de hoge kosten die met de functie samenhingen, voor de rijkste laag van de
samenleving inderdaad laag genoemd kan worden, maar voor het overgrote deel van
de bevolking een enorm bedrag. 105 Het is duidelijk op welke bevolkingsgroepen de
vergoeding mikte: de (gegoede) middenklassen, die door veel Bataven gezien werden
als de onmisbare schakel tussen arm en rijk en die door hun tussenpositie het beste het
algemeen belang konden dienen. 106
Om machtswellust en factievorming onder vertegenwoordigers te voorkomen
werden verschillende voorzieningen getroffen. De belangrijkste was wellicht het
middel van regelmatige herverkiezingen. Hoe minder lang een vertegenwoordiger met
zijn collega’s in het centrum van de macht vertoefde hoe kleiner de kans op intriges.
Voor representant Herman Vitringa was dit dan ook reden om tegen de herverkiezing
102

De Gou, De Staatsregeling van 1798, deel 2, 70.
Anoniem, Saamenspraak tusschen eenen burger en eenen landman, 28; Anoniem, Het
aristocratisch juk, met zacht fluweel omkleed en met smaak verguld etc. (z.p., 1797, Knuttel 22867)
verbond dit aan de regelmatige verkiezingen: ‘dat de hun tijd volbragt hebbende mannen, eenige Jaaren
moeten stilzitten; dit maakt dat Regeeren geen Kostwinning word, en is juist daarom een der besten en
wijsten bepalingen der ontworpen constitutie, en zo wij boven zeiden, het eenigste schild tegen
Aristocratie en Despotismus’.
104
Moody, McDowell en Woods, The writings of Theobald Wolfe Tone Volume III, 68.
105
In het Rapport van de externe adviescommissie voor financiele en fiscale aangelegenheden dat door
Van Rees en Siccama op 17 februari 1798 aan de derde constitutiecommissie werd gestuurd, stond een
overzicht van de inkomsten van de Nederlandse huisgezinnen. Van de 335.000 huisgezinnen die 200
gulden of meer per jaar binnenkregen waren er 21.000, dus 6,3% van het totaal, die 3000 gulden of
meer per jaar binnenkregen. De Gou, De Staatsregeling van 1798, deel 2, 282-283.
106
Voor de 5800 best verdienende gezinnen van de Republiek volgens de berekening van Van Rees en
Siccama was de vergoeding een daling van de inkomsten. Voor een groep van ongeveer 60.000
gezinnen zal het bedrag een ‘redelijke’ vergoeding geweest zijn; De Gou, De Staatsregeling van 1798,
deel 2, 282-283. Voor de discussies over het middenklassenkarakter van de vertegenwoordiging, zie
hoofdstuk drie.
103

102

van representanten te zijn, aangezien dit ‘zommigen al ligt de Volksgeest zouden
doen zoeken boven ’t Volksgeluk: maar ook omdat het niet vry is van een zweem van
aristocratie, om op den duur te willen blijven regeeren’. 107 Anderzijds vonden
verschillende vertegenwoordigers dat een bepaalde mate van continuïteit in het
wetgevend lichaam noodzakelijk was. Uiteindelijk werd in de Staatsregeling gekozen
voor een systeem waarin elk jaar een derde van de volksvertegenwoordiging herkozen
werd, zodat de samenstelling van de vergadering jaarlijks veranderde maar elk lid in
ieder geval drie jaar kon dienen. Goed werk kon beloond worden met een
herverkiezing, maar verder reikte het vertrouwen niet: een volgende herverkiezing
kon pas volgen na een terugkeer in de burgermaatschappij van drie jaar. 108
Een andere maatregel werd voorgesteld door de vertegenwoordiger Paulus
Hartogh, een advocaat uit Rotterdam. Gedurende de besprekingen van het Plan van
Constitutie stelde hij voor om de leden van de wetgevende en uitvoerende macht
gedurende hun functioneren het stemrecht te ontzeggen om zo alle ‘influentie’ te
voorkomen. Behalve Van Hooff leken weinig leden hier voor te zijn. 109
Schimmelpenninck merkte op dat de leden van het bestuur in de grondvergaderingen
‘als burgers’ verschenen, ‘in welke qualiteit zy volkoomen met andere burgers gelyk
staan’. Bovendien moest het stemrecht zo min mogelijk restricties kennen, zo meende
Hahn, en, stelde Teding van Berkhout, kon men degenen die geacht werden de
grootste offers te brengen niet het grootste voorrecht ontzeggen. 110 Het voorstel
haalde het niet, maar de discussie laat eens te meer zien hoe gevoelig de Bataven
waren voor de dreiging van machtsmisbruik.
Ook in de vergadering zelf moest voorkomen worden dat het tot
groepsvorming zou komen. Zo was in het Reglement voor de Nationale Vergadering
van 1795 een artikel opgenomen waarin gesteld werd dat de leden elke veertien dagen
via loting een andere zitplaats zouden krijgen, een maatregel die consequent werd
nagevolgd. 111 Ook bij de debatten over de vraag of de wetgevende macht uit één of
twee kamers moest bestaan was een veelgehoord argument dat opsplitsing er voor zou
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zorgen dat de vrijwel onvermijdelijke esprit de corps in één kamer geneutraliseerd
kon worden door de aanwezigheid van een tweede kamer. Overigens meenden de
voorstanders van een eenkamerstelsel dat de strijd tussen twee kamers juist zou
zorgen voor een hokjesgeest, en dat één grote kamer lastiger te overheersen was door
demagogen dan twee kleinere. Dit argument mocht niet baten: zowel in het Ontwerp
als in de Staatsregeling was gekozen voor een bicameraal stelsel, een verdere
bevestiging van het geïnstitutionaliseerde wantrouwen tegenover de macht van de
volksvertegenwoordigers. 112
Hoe nobel en bekwaam een vertegenwoordiger ook was, de Bataven vonden
dat machtscentra een interne dynamiek bezaten die al te makkelijk kon leiden tot
machtsmisbruik en het nastreven van eigenbelang en groepsbelang. In de oude
Republiek had groepsbelang volgens de Bataven veelal gelijkgestaan aan
familiebelang; zij besloten dan ook dat de leden van de uitvoerende macht, die werden
benoemd door de wetgevende macht, geen familie van elkaar mochten zijn. 113 Het
benoemen en benadrukken van de positieve eigenschappen die een representant moest
hebben, maar bovenal het instellen van regels en voorschriften, moest de vorming van
een aristocratie helpen voorkomen. De Bataafse scepsis over machtsoverdracht
betekende echter geen verwerping van de representatieve democratie. Daarvoor was
de overtuiging dat directe democratie niet mogelijk en/of wenselijk was veel te groot.
Vandaar ook dat de Bataven veel belang hechtten aan een middel waarmee volgens
hen zowel aristocratische als democratische excessen gecontroleerd konden worden:
verkiezingen.

De verkiezingen
Verkiezingen, zo waren de Bataven van mening, waren het belangrijkste middel om
het volk de politieke invloed te geven die het op basis van de volkssoevereiniteit
toekwam. De Amerikaanse, Patriotse en Franse Revoluties hadden verkiezingen hoog
op de agenda gehad als onontbeerlijk voor een ‘vrije’ burgerstaat, dat wil zeggen een
staat waarin de leden van het volk zelf besloten door wie ze bestuurd wilden worden.
De Bataafse discussies over het verkiezingsstelsel zijn dan ook onontbeerlijk voor het
begrip van het revolutionaire gedachtegoed. Het is belangrijk om te bedenken dat die
discussies plaatsvonden in een revolutionair-democratische context. Na 1795 nam het
112
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aantal personen dat invloed uit kon oefenen op de samenstelling van het bestuur
enorm toe. In de inleiding werd al vermeld dat het percentage stemgerechtigden
officieel – dat wil zeggen volgens de verschillende lokale en nationale
kiesreglementen uit de periode 1795-1801 - rond de twintig procent van de totale
bevolking lag. Hoewel de opkomst in de praktijk een stuk lager lag (mede door de de
facto uitsluiting van de orangisten) was het aantal personen dat invloed uit kon
oefenen op de benoeming van machthebbers veel groter dan in de oude Republiek. 114
Bovendien was het idee van de vertegenwoordigende democratie zelf nieuw. De
vertegenwoordigende democratie van de Bataafse Republiek was een experiment
waarin oude en nieuwe opvattingen en instituties samengingen. Hoe zag dit
experiment er nu precies uit, en hoe verliep de discussie hierover?
Aan de basis van elke verkiezing in de Bataafse Republiek stonden de
grondvergaderingen. Dit waren lokale bijeenkomsten van stemgerechtigde burgers
waarin de eerste fase van het verkiezingsproces plaatsvond. 115 De stemprocedure
verliep in de meeste gevallen als volgt. 116 Op de daartoe aangestelde dag kwamen de
stemgerechtigde burgers per 500 inwoners bijeen, meestal in een kerk of een ander
openbaar gebouw dat groot genoeg was voor de gelegenheid. De opgeroepen burgers
verzamelden zich op een vast tijdstip en benoemden, na geheime stemming, uit hun
midden een voorzitter, een secretaris en een stemopnemer die, naast de door het
lokale bestuur benoemde stemopnemers, een contra-lijst bijhield. Vervolgens kreeg
elke stemgerechtigde een genummerd briefje waarop hij de naam van zijn keus
schreef, om dit briefje vervolgens in een stembus te stoppen. Nadat iedereen zijn stem
had uitgebracht werd de bus geopend en werden de stemmen geteld. In het geval
iemand gekozen was die niet het passieve kiesrecht bezat werd het nummer op het
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stembriefje voorgelezen en diende degene die de vergissing begaan had naar voren te
komen om deze ongedaan te maken. In principe was voor verkiezing een absolute
meerderheid nodig, maar aangezien er geen sprake was van kandidatenlijsten werd
deze absolute meerderheid vrijwel nooit in één ronde gehaald. 117 Meerdere
stemrondes, waarbij uiteindelijk een relatieve meerderheid genoeg was, en in geval
van staking van de stemmen het lot besliste, waren dan ook noodzakelijk.
Het lokale systeem van grondvergaderingen lijkt over het algemeen redelijk
goed gefunctioneerd te hebben. Tussen 1796 en 1801 kwamen de 3763
grondvergaderingen zes keer bijeen om nationale vertegenwoordigers te kiezen en op
lokaal en provinciaal niveau werden met regelmaat nieuwe bestuurders gekozen. 118
De commissie voor de geloofsbrieven van het wetgevend lichaam, die ingekomen
stukken over de verkiezingen van volksvertegenwoordigers in behandeling nam, deed
in de periode 1796-1801 onderzoek naar een veertigtal zaken waarin sprake zou zijn
van onregelmatigheden bij verkiezingen. 119
Uit de klachten sprak vooral onduidelijkheid over de procedures, maar een
enkele keer ook over misdragingen in de grondvergaderingen. In Ouderamstel zouden
twee burgers zich tijdens het voorjaar van 1799 ‘schandelijk’ hebben misdragen, door
voor de stemming luidkeels de naam van hun kandidaat te noemen, de stemopnemers
zwart te maken en te ‘fluisteren’ met burgers die niet konden lezen of schrijven. Dit
gedrag gold voor de municipaliteit van Ouderamstel (die het rapport naar de
commissie had gestuurd) niet als deugdzaam politiek activisme, maar als
‘demagogie’. 120 Uit de bronnen (Dagverhaal, pamfletten en tijdschriften) komt echter
geen beeld naar voren van grootschalige chaos en fraude. Voor de meeste
grondvergaderingen leek te gelden wat Cornelis de Koning in 1808 over zijn eigen
ervaringen in Haarlem in de Bataafse tijd schreef: ‘Daar wij deze grondvergaderingen
altijd bijna hebben bijgewoond, kunnen wij, bij eigen bevinding, zoo wel als uit de
117
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zekere berigten van anderen, getuigen, dat dezelve altoos in de grootste orde, en in de
beste overeenstemming gehouden werden en afliepen’. 121
Het systeem van grondvergaderingen, dat ondanks het uitbrengen van een
individuele stem een collectieve gebeurtenis van het stemmen maakte, doet ons
vreemd aan. Grondvergaderingen waren dan ook een overblijfsel van de politieke
structuur van het Ancien Régime, dat ook in buitenlandse omwentelingen bewaard
was gebleven. De Amerikaanse kolonies werkten met assemblies, net als het
voormalige moederland Groot-Brittannië. Na de Amerikaanse Revolutie werd deze
praktijk gehandhaafd, ondanks ontwikkelingen die het systeem democratischer
maakten. 122 In Frankrijk werden de verkiezingsprocedures van het Ancien Régime,
inclusief grondvergaderingen, grotendeels gehandhaafd in de revolutionaire
republiek. 123
De werking van de grondvergaderingen in de Bataafse Republiek leek sterk op
die van Frankrijk, en tot op zekere hoogte op die van de Verenigde Staten in de late
achttiende eeuw. Het grootste verschil tussen de Bataafse en Amerikaanse systemen
was dat de Amerikaanse vergaderingen vrijwel de hele dag open waren en burgers
niet op hetzelfde tijdstip aanwezig hoefden te zijn om hun stem uit te brengen. Dit
betekende dat een grote rol was weggelegd voor de lokale sheriff die moest beslissen
bij het staken van de stemmen. Daarnaast werd bij het toezicht op de stemmingen
vertrouwd op van bovenaf benoemde toezichthouders. 124 In Frankrijk en Nederland
bleek men veel sceptischer over het vermogen of de wil van de lokale overheid om
het proces eerlijk te laten verlopen. Een systeem waarbij de burgers tegelijkertijd
bijeen moesten komen, via een ingewikkeld systeem een deel van de stemopnemers
kozen en doorstemden tot er een keuze gemaakt was werkte langzaam en vroeg veel
van de stemgerechtigden. Daar stond tegenover dat het systeem een maximale
controle mogelijk maakte: alle burgers konden met eigen ogen zien of het proces
eerlijk verliep, en waren bij de uitslag aanwezig.
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De Nederlandse en Franse systemen mochten dan op elkaar lijken, het
Bataafse systeem van grondvergaderingen was evengoed een voortzetting van de
eigen republikeinse traditie, die een democratische invulling had gekregen gedurende
de patriotse jaren. Hoewel aan de patriotse discussies en idealen ruw een einde was
gekomen in 1787 was toch een aantal lokale reglementen tot stand gekomen waarin
de verkiezingen van regenten geregeld werden. Bestudering van de reglementen,
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verenigingscultuur van schutterij en genootschap, binnen het kader van de stedelijke
corporatistisch-republikeinse traditie. 125
Dit laatste laat ook meteen de breuk tussen de patriotse en Bataafse plannen
zien. Waar in de Patriottentijd nog discussie werd gevoerd over de vraag of de
corporatistische structuur als basis moest blijven dienen en over het algemeen een
belangrijke rol was weggelegd voor de gilden en schutterijen als politieke centra 126,
daar verwierpen de Bataven alle vormen van corporatisme. Grondvergaderingen
waren dan ook geen afzonderlijke lichamen binnen het bestel met eigen rechten en
privileges, maar bijeenkomsten van vrije individuen die hun individuele rechten
kwamen uitoefenen.
Het systeem van grondvergaderingen kende naast de ingewikkelde
stemprocedure andere maatregelen om het ‘kuipen en cabaleeren’, oftewel
vriendjespolitiek, ongewenste beïnvloeding en regelrechte fraude te voorkomen. Het
eerste, niet onomstreden element was de geheime stemming. Stemmen was van
oudsher vaak openbaar geweest, meestal door hardop de naam van een kandidaat te
roepen of, in het geval met ja of nee gestemd werd, door middel van handopsteken. In
het republikeinse gedachtegoed, en vooral de stroming die zich door de klassieken liet
inspireren, was een open stemming zelfs noodzakelijk. Een ware, vrije burger moest
125

Concept-reglement op de Regeerings bestelling van de Provintie Utrecht, overeenkomstig de
constitutie en aeloude vrye regeeringsforme dier provintie, uit wettige staatsbesluiten, accoorden,
ordonnantiën, reglementen en instructien opgemaakt, tot herstel van het inconstitutioneele, vervat by
het reglement van den jaare 1674, en veele daaruit voortgevloeide misbruiken en abuizen (Utrecht
1784, Knuttel 20953). Het definitieve reglement uit 1786 werd aangeprezen in een ander belangrijk
patriots pamflet over verkiezingen en kiesrecht: Bedenkingen over het aanstellen van regenten in een
vry gemeenebest (Holland 1786, Knuttel 21300). Over de mogelijkheid dat Schimmelpenninck de
auteur was, zie Klein, Patriots republikanisme, 266, en Van Sas, Metamorfose, 184. Op p. 261-283
noemt en bespreekt Klein deze en een aantal andere reglementen en de reacties erop; vergelijk Van Sas,
Metamorfose, 175-194.
126
Grondwettige Herstelling, 376; Concept-reglement op de Regeerings bestelling van de Provintie
Utrecht, 78-88.

108

openlijk voor zijn keuze uit (kunnen) komen. Een burger die zich niet openlijk
tegenover zijn medeburgers kon verantwoorden voor zijn keus, had blijkbaar iets te
verbergen, en dat kon weinig goeds betekenen. 127 De patriotten hadden zich in de
jaren 1780 echter uitgesproken tegen de openbare stemming. Het ideaal dat een
burger in alle vrijheid zijn stem kon uitbrengen was weliswaar mooi, maar de praktijk
liet zien dat de machtigen en rijken hier nogal eens misbruik van maakten en de
minder gefortuneerde en kundige stemmer probeerden te chanteren. 128
Tijdens de Bataafse periode keerde de discussie echter terug, en waren er
Bataven die voor een maximum aan transparantie pleitten. Volgens Vreede moesten
kiezers hun stembriefjes met hun naam ondertekenen, aangezien ‘de eenige waarborg
voor ’s Volks Vryheid in de publiciteit moest bestaan’. 129 Zijn collega Nuhout van der
Veen viel hem bij: ‘Ieder burger, die de waarde der Vryheid gevoelt, kan, noch mag
schromen, door zyne naamtekening zyn stem te bekrachtigen of zyne keus bekend te
maken. Hem, die daar voor vreest, moet ik den naam van vryen Burger weigeren’. 130
De wens van Nuhout van der Veen en Vreede ging in vervulling; kiezers moesten hun
stembriefjes ondertekenen. Maar nadat de uitslag bekend was dienden de stembriefjes,
net als bij de grondvergaderingen, verbrand te worden. 131 Evenmin werd er in de
Bataafse periode afgestapt van de geheime stemming, waarmee het recht van de
burger om beschermd te worden tegen potentiële beïnvloeding en intimidatie (het
belangrijkste bezwaar dat opgeworpen werd tegen openbaar stemmen) het won van de
plicht om als lid van die maatschappij zo open en transparant mogelijk politiek actief
te zijn. 132
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Om ‘kuiperijen’ tegen te gaan en de invloed van ‘demagogen’ op de stemmers
tegen te gaan (zie het voorbeeld van Ouderamstel hierboven) was het volgens de
Bataven van groot belang dat de grondvergaderingen zo groot mogelijk waren, zonder
in complete chaos te vervallen. Het grondgetal van 500 inwoners waarvan de
stemgerechtigde inwoners één grondvergadering vormden werd daartoe afdoende
geacht en niet aangepast in de Bataafse jaren. Ook bleef de overtuiging gehandhaafd
dat zoveel mogelijk stemgerechtigden de gelegenheid moesten hebben om naar de
grondvergaderingen te komen, wat betekende dat de verkiezingen in het voorjaar
werden gepland. 133
Een andere voorgestelde maatregel was het invoeren van een stemplicht. Net
als bij de discussie over de verplichting om een verkiezing te accepteren stuitte dit
voorstel op de nodige weerstand; men kon een ‘vrij’ burger, die zelf zou mogen
beslissen of hij wel of niet in de grondvergaderingen kwam opdagen, hier niet toe
dwingen. Die beslissing stond dan wel vrij, antwoordden de voorstanders van de
stemplicht, maar iemand die zijn plicht verzaakte verspeelde daarmee ook zijn
rechten. Zowel in het Ontwerp van 1797 als in de Staatsregeling van 1798 werd dan
ook bepaald dat iemand die zonder goede reden drie achtereenvolgende jaren niet op
was komen dagen in de grondvergadering, vervolgens drie jaar uitgesloten was van
het stemrecht, en daarmee van publieke ambten, bedieningen en pensioenen. 134
Een ander element van de Bataafse verkiezingen dat moest zorgen voor het
voorkomen van onregelmatigheden werd nog veel heviger bediscussieerd. Het
kiesstelsel dat vanaf 1795 werd opgezet kende weliswaar een hoge representatiegraad
(hoger dan onder het huidige bestel) 135, maar werkte wel met getrapte verkiezingen.
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Grondvergaderingen kozen niet rechtstreeks hun vertegenwoordigers, maar
benoemden kiezers, die in zogeheten districtsvergaderingen bijeenkwamen om een
representant te kiezen. Kiezers mochten daarbij niet op iemand van hun eigen
districtsvergadering stemmen. Voorstanders van dit systeem wezen erop dat in een
getrapt stelsel beïnvloeding van de grondvergaderingen weinig zin had omdat de
kiezersvergadering vervolgens onafhankelijk een representant zou kiezen. Daar kwam
volgens representant De Rhoer nog een extra element bij. Een systeem van directe
verkiezingen zou volgens hem juist leiden tot aristocratie en, met een neologisme,
‘demomagie’ (als synoniem voor demagogie), met name in steden. Omdat in steden
veel grondvergaderingen waren was het volgens De Rhoer ‘natuurlijk’ dat de keus op
dezelfde persoon viel (men koos over het algemeen een lokale bekende). Directe
verkiezingen maakte het voor intriganten relatief makkelijk om verkozen te worden in
steden gezien de hoge bevolkingsdichtheid die het voor hen mogelijk maakte om in
veel grondvergaderingen invloed uit te oefenen. 136 Met een getrapt systeem was dit
veel lastiger omdat kiezers van het platteland en de steden samen een representant
zouden moeten kiezen.
Een groot en ongelijkvormig volk als het Nederlandse had een getrapt systeem
nodig om deze gevaren tegen te gaan. Verwijzingen naar de klassieke republieken,
zoals voorstanders van een zo direct mogelijke volksregering plachten te maken,
werden door De Rhoer onzinnig geacht:

‘De oude Republieken konde men, in dit opzigt ook niet parallel stellen met de Bataafsche; dezelve
waren kleiner, en bepaalden zich veeltyds al binnen de muren van een éénige stad. En met dit al, hoe
menigwerf had men ook in deeze de schadelyke gevolgen der Democratie ondervonden?’ 137

Tegenstanders wezen er echter op dat het juist de kiezersvergaderingen waren
die makkelijk te beïnvloeden waren. Deze waren immers kleiner dan de
grondvergaderingen, en bovendien zouden de ‘demagogen’ waarover men vaak sprak
(het werd zelden duidelijk wie die demagogen nu precies waren) de gelegenheid
hebben om de kiezers te beïnvloeden gedurende de tijd die zat tussen de
grondvergadering en de districtsvergadering. Coert van Beyma bleek zelfs uit eigen
136
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ervaring te kunnen putten om dit punt kracht bij te zetten: toen hij het idee kreeg dat
de kiezers in zijn district hem tot representant wilden kiezen wist hij ze, omdat hij
geen zin had om naar Den Haag te gaan, op andere gedachten te brengen. Zo
eenvoudig was het dus. 138
Na het ‘beveiligingsargument’ verworpen te hebben richtten de pijlen van de
tegenstanders zich op het representatiebeginsel. Voor representanten als Van Beyma
en Vreede was een representatief stelsel per definitie gecorrumpeerd. Van Beyma gaf
toe dat in grote staten zelfbestuur helaas ‘hersenschimmig’ was geworden, en dat het
nodig was ‘gelastigden’ (Van Beyma was immers voorstander van een sterk mandaat
voor de vertegenwoordiger) aan te stellen:
‘Maar dan ook moet het Volk zoo veel rechtstreekschen invloed hebben, op de keuze van die
gelastigden, als immer mogelyk is; iedere niet volstrekt noodzakelyke vermindering van dien invloed,
maakt de keuze onwettig, en geeft eene schynbaare overhelling tot overheersching’. 139

Met dit punt wisten de kiezersgezinden op hun beurt wel raad. Als mensen als
Van Beyma en Vreede, en de andere representanten die zich in een pamflet onder de
noemer ‘Twaalf Apostelen’ hadden gekeerd tegen het getrapte stelsel, het beginsel
van de representatie accepteerden (en dat deden ze want anders zaten ze niet in de
Nationale Vergadering de wil van het volk te verwoorden), dan verviel het principiële
argument tegen de kiezers. 140 De pamfletschrijver L. van Ryn liet dan ook weten dat
volgens hem ‘gyl. [de Twaalf Apostelen] in het ontwerpen der constitutie, de kiezers
in het tydstip hunner werkzaamheden, hebt aangemerkt, als of het geheele volk
werkzaam was’, net zo als dat bij de representanten het geval was. 141
De Bataven die vertegenwoordiging als een noodzakelijk kwaad beschouwden
zagen volgens de voorstanders van indirecte verkiezingen bovendien over het hoofd
dat vertegenwoordiging juist veel goeds bracht. Verkiezingen waren bij uitstek het
middel om de meest geschikte personen op de juiste posities te krijgen. Iedere vrije
burger had uiteraard het recht om verkozen te worden voor deze positie, maar het was
toch zonneklaar dat niet iedereen dezelfde kwaliteiten bezat. Het was dan ook zaak
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om degenen die de meeste verdiensten bezaten het landsbestuur in handen te geven.
Kiezers hadden daarbij een functie, omdat zij een extra schakel vormden in het
meritocratische filteringsproces. Men diende in de grondvergaderingen personen te
kiezen die geschikt genoeg waren om personen te kiezen die geschikt genoeg waren
om het land te besturen, zo was het idee.
Hoewel de voorstanders van directe verkiezingen van mening bleven dat men de
burgers in de grondvergaderingen deze taak al kon toevertrouwen, weerspraken zij
nauwelijks de noodzaak om representanten te kiezen. Dit punt verdient enige nadruk,
omdat verkiezingen per definitie een aristocratisch element in zich dragen. Het was
Montesquieu geweest die in zijn De l’Esprit des Lois de aandacht had gevestigd op
het idee dat in een democratie loten de meest geschikte manier was om bestuurders te
benoemen, terwijl het systeem van verkiezingen volgens hem bij uitstek hoorde bij
een aristocratie. Aan de basis van een democratie stond immers het gelijkheidsideaal,
en als men alle burgers als gelijk beschouwde dan verdiende elke burger een even
grote kans om in het bestuur te komen. Daarnaast zorgde loting ervoor dat men zich
niet beschaamd hoefde te voelen als men niet verkozen werd (het lot is blind) en zou
daardoor ook de reden tot wrok en afgunst weggenomen worden. 142
De gelijkstelling van democratie aan loting was voor de Bataven echter
onbespreekbaar. Schimmelpenninck besprak de uitspraken van Montesquieu in zijn
dissertatie uit 1785, en verwonderde zich dat ‘deeze zoo verstandige man’ dacht dat
het lot de beste manier was om mensen te verkiezen omdat zij zo allemaal een gelijke
kans kregen om verkozen te worden. Dit lag echter niet in de aard van een
‘Volksregeering’, zo stelde Schimmelpenninck. In een volksregering beperkte de
gelijkheid zich tot het gelijke recht om verkozen te mogen worden, en niet tot het
gelijke recht tot verkiezing. 143
Met zijn uitspraak dat de degenen die door ‘braafheid, kloekmoedigheid en
wysheid’ boven de anderen uitstaken meer kans zouden moeten maken dan andere
burgers om verkozen te worden, omarmde hij daarmee de meritocratie ten koste van
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een zuiver democratisch beginsel. Dat gold ook voor de Bataven na 1795, die loting
als selectiemiddel niet wilden toepassen. Slechts bij het staken van de stemmen in de
grondvergaderingen en kiezersvergaderingen na een aantal stemrondes werd loting
toegestaan om de knoop door te hakken. Dat kwam soms goed uit, zoals bij de
grondvergadering van het Friese dorp Haule in 1797. Van de dertien
stemgerechtigden waren er slechts twee op komen dagen, en aangezien de beide heren
steeds op elkaar stemden was loting uiteindelijk noodzakelijk om te bepalen wie
kiezer, en wie plaatsvervanger zou worden. 144
Het accepteren van het ‘aristocratische’ element van verkiezingen betekende niet
dat de Bataven ongevoelig waren voor de tegenstrijdigheden tussen het verdedigen
van de volkssoevereiniteit enerzijds en het systeem van verkiezingen om bestuurders
te benoemen anderzijds. We zagen al dat zowel naast als binnen het
verkiezingssysteem maatregelen werden getroffen om de volksregering niet te laten
ontaarden in een ‘electieve aristocratie’, zoals de voorstanders van een grote mate van
volksinvloed het noemden. Deze vrees kwam vooral tot uitdrukking in de discussie
over de vereisten voor kiezers. Het was de vraag of kiezers aan meer voorwaarden
moesten voldoen dan gewone stemgerechtigden om verkozen te worden. Over een
leeftijdseis (dertig jaar) die er zorg voor moest dragen dat de kiezers de nodige kennis,
wijsheid en levenservaring bezaten, kon men wel overeenstemming bereiken.
Dit gold echter niet voor de bepaling die in het Plan van Constitutie was
opgenomen dat een kiezer aan een bezitseis moest voldoen. Het Plan stelde dat zij
‘eigenaars of vruchtgebruikers van eenig vast goed’ moesten zijn, of een bepaald
bedrag aan huur moesten betalen om voor het kiesrecht in aanmerking te komen.
Verdedigers van deze bepaling, zoals Van Hooff en Hartogh, wezen erop dat zij
garandeerde dat kiezers zowel onafhankelijk als belanghebbend zouden handelen. Een
minimale bezitseis (de voorstanders bezworen dat een groot deel van de
stemgerechtigden zou voldoen aan de eis) zorgde ervoor dat een kiezer niet chantabel
was door een landheer of zich makkelijk zou laten omkopen. Het feit dat hij letterlijk
aan Nederlandse bodem gehecht was, zo ging het vertoog verder, zou er voor zorgen
dat hij in het belang van zijn eigen land zou handelen. Bovendien zouden kiezers die
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zelf bezit hadden volksvertegenwoordigers verkiezen die toe zouden zien op de
bescherming van de eigendommen van de burgers. 145
Tegenstanders van de bezitseis stelden echter dat een bezitseis in strijd was met de
gelijkheid, of althans met wat zij onder gelijkheid verstonden. Verschillende leden
onderschreven hetgeen dat door Nuhout van der Veen op kernachtige wijze over het
gelijkheidsbeginsel werd gezegd:

‘Ik ken in eene Volks Regeering geen anderen voorrang, dan die deugden, bekwaamheden, verdiensten,
en gehegtheid aan de Republiek aanbrengen, zo men daar van afwijkt, en aan toevalligheden, aan
bezittingen van vast goed, eenige meerdere kunde en verstand hegt, dan zullen eindelyk ook de
verschillende natuurlyke krachten, en andere hoedanigheden, den voorkeur moeten hebben, en wy
zullen een Republiek van ryke en sterke lieden oprichten, die hun aanzien naar hunne schatten en
krachten afmeeten, en in eene volstrekte Aristocratie ontaarden’. 146

Ook in de pamfletten die het onderwerp ‘kiezers’ bespraken werd een gegoedheidseis
over het algemeen verworpen. 147 Om hun punt kracht bij te zetten haalden
tegenstanders bovendien verschillende voorbeelden aan. Zo zou een jaarlijks
huurbedrag van 300 gulden betekenen dat in vele Amsterdamse wijken geen of
nauwelijks kiesgerechtigden te vinden zouden zijn. Van Beyma stelde zelfs dat in
Friesland op veel plaatsen alleen de aanhangers van het oude bestel aan de bezitseis
voldeden, en dat kon toch nooit de bedoeling van de revolutie zijn geweest. 148
Ondanks de tegenwerpingen van een deel van de vergadering en publieke opinie werd
de bezitseis gehandhaafd in het Ontwerp. De voorstanders van de bezitseis hielden
vast aan de opvatting dat zij die een materieel belang hadden in de samenleving meer
recht hadden om over die samenleving, en met name de verdeling van de materiële
welvaart, te beslissen.
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Na de staatsgreep van 22 januari 1798 kregen de radicalen de kans om de door
hen verfoeide bezitseis ongedaan te maken. In de Staatsregeling was deze dan ook
volledig verdwenen, en het enige waarin de stembevoegden nog verschilden van de
kiesbevoegden en de potentiële leden van het wetgevend lichaam was hun leeftijd en
inwoningstijd: een kiezer of representant moest ouder zijn dan een stemgerechtigde
(twintig jaar om dertig jaar) omdat dit impliceerde dat hij dan voldoende kennis en
ervaring bezat, en langer in de Republiek woonachtig zijn (twee jaar voor
inboorlingen en tien jaar voor immigranten tegenover tien jaar voor inboorlingen en
vijftien jaar voor immigranten). Dit laatste moest zorgen voor extra ‘gehegtheid aan
de Republiek’, zoals Nuhout van der Veen het had genoemd.
Wat ook grotendeels verdween was de onafhankelijkheid van de kiezer. De
Staatsregeling bepaalde dat elke grondvergadering een volksvertegenwoordiger koos
en dat de kiezer deze naam doorgaf in de districtsvergadering. Als er echter geen
volstrekte meerderheid was binnen de districtsvergadering, dan dienden de kiezers
een kandidaat te benoemen uit de drie meest gekozen personen. De positie van kiezer
werd hiermee gedeeltelijk teruggebracht tot de positie waarin Vreede hem graag zag,
namelijk die van gedelegeerde. Toch kreeg de kiezer ook in deze constitutie een
onafhankelijke rol, wellicht door toedoen van de Fransen die vreesden voor een
radicalisering van de Bataafse Republiek, maar toch zeker ook omdat veel
voorstanders van de Staatsregeling wel degelijk nut zagen in een kiezersvergadering
als veiligheidsmechanisme tegen ‘aristocratisering’ en ‘demagogie’. Vreede had in
maart 1797 al gesteld dat kiezers een nuttig werktuig konden zijn, mits hun
handelingsvrijheid beperkt werd. 149 Met het niet invoeren van een bezitseis
onderscheidde de Bataafse Republiek zich op een belangrijk punt van haar Franse en
Amerikaanse soortgenoten, waarin wel sprake was van een bezits- of inkomenseis
voor kiezers en vertegenwoordigers. 150
Regelmatige verkiezingen waren voor de Bataven typerend voor de
‘volksregering bij representatie’, en onderscheidden een ware republiek van een staat
die zich alleen in naam zo kon noemen. Kijken we naar het Bataafse kiesstelsel en de
discussies erover dan wordt duidelijk dat verkiezingen als middel gezien werden om
het politieke verval van de Republiek te keren. Het ingewikkelde systeem was
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bedoeld om elke vorm van machtsmisbruik en willekeur te voorkomen, of het nu ging
om de gevaren van een ‘volstrekte volksregering’ of een ‘electieve aristocratie’. Beide
regeringsvormen leverden volgens de Bataven gevaar op voor de gelijkheid en de
vrijheid in de Republiek. Het beginsel van verkiezingen bleef dan ook onaangeroerd.
Daarmee accepteerden ook de bepleiters van een zo groot mogelijke volksinvloed
bewust het inherent discriminerende, meritocratische element van verkiezingen, en
daarmee het spanningsveld tussen volkssoevereiniteit en vertegenwoordiging.
Dat wil niet zeggen dat er geen grote meningsverschillen waren over de mate
waarin het volk vertrouwd moest worden, en, zoals we in het volgende hoofdstuk
zullen zien, welk deel van het volk het recht moest hebben om zijn
vertegenwoordigers te kiezen. Bovendien was de betekenis van (politieke) ‘vrijheid’
niet bij elke Bataaf dezelfde: radicaal republikeinse Bataven formuleerden vrijheid
veel positiever dan hun tegenstanders in het debat: burgers waren pas echt vrij als zij
actief aan de politiek deelnamen. Deze deelname werd door hen als plicht
geformuleerd, daar waar de gematigde revolutionairen de bescherming van politieke
rechten benadrukten. 151 De discussie over politieke rechten en plichten beperkte zich
echter niet tot die over de verkiezingen.

Volksinvloed
Het stond voor de meeste Bataven vanaf 1795 vast dat een ware volksregering meer
behelsde dan het verkiezen van bestuurders. In een maatschappij die gebaseerd was
op de soevereiniteit van het volk moest voldoende ruimte zijn voor de leden van dat
volk om hun stem te laten horen. Eén van de manieren waarop deze stem tot
uitdrukking kon worden gebracht was het referendum. Het referendum (het woord
zelf werd niet door de Bataven gebruikt, zij spraken over een stemming door het volk)
was ook meteen het meest dwingende middel vanwege de directe invloed op de
wetgeving. De meeste Bataven zagen het referendum als een middel dat slechts
sporadisch gebruikt moest worden. In twee gevallen was de expliciete toestemming
van het volk echter onontbeerlijk: voor het goedkeuren van de grondwet, en het
veranderen van de grondwet. Aangezien de constitutie als maatschappelijk verdrag
werd aangeduid was de gedachte niet meer dan logisch dat deze eerst aan de
‘contractanten’ zou worden voorgelegd.
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Eerder in dit hoofdstuk werd opgemerkt dat de beslissingsbevoegdheid van de
representanten van de Eerste Nationale Vergadering soms in twijfel werd getrokken
met het argument dat het Reglement dat voor het ontstaan van de Vergadering had
gezorgd niet direct door het volk was gesanctioneerd. Hiermee werd de positie van de
leden van de vergadering als uitvoerders van de volkswil twijfelachtig. Representant
Nieuhoff bracht tegen dit argument in dat het volk vervolgens wel gehandeld had
volgens het Reglement door kiezers en representanten te benoemen, en dat ‘door
deeze daad eene dadelyke en voldoende sanctie aan het zelve [het Reglement]’
gegeven was. Hij kon daarmee de twijfel niet wegnemen dat hiermee de verkeerde
volgorde was gevolgd. 152 Het Ontwerp van 1797 en de Staatsregelingen van 1798 en
1801 werden echter wel ter goed- of afkeuring aan het volk voorgelegd.
Hoewel de algemene opvatting was dat de grondwet de eerste vijf of zes jaar
niet veranderd mocht worden omdat men zich nog in een precaire, zelf revolutionaire
fase bevond, zouden veranderingen daarna mogelijk moeten zijn. Een samenleving
was immers niet statisch, maar was constant in beweging. ‘Het Volk’, stelde Pieter
Vreede, was ‘een massa, die ieder dag, ieder uur van gedaante verandert’. Het niet
toestaan van veranderingen in het ‘Volks Contract’ zou tot de onrechtvaardigheid
leiden (vrij naar Thomas Paine) ‘dat men de dooden, na dat zy in het graf liggen, nog
over de levenden zal doen heerschen, en dat men de zuigelingen, die in de wieg
liggen, dezelfde rechten niet zal toestaan, die de nu levenden bezitten [namelijk het
maken van een grondwet]’. 153
Er ontstond echter wel een belangrijke discussie over de vraag hoe de
constitutie veranderd zou mogen worden. In het Plan van Constitutie was de
grondwetscommissie tot de conclusie gekomen dat een voorstel tot verandering moest
komen vanuit de Kamer der Oudsten, om vervolgens beoordeeld te worden door de
Grote Kamer, de Staatsraad en de hoogste rechterlijke macht. 154 Het voorstel zou
vervolgens aan de grondvergaderingen worden voorgelegd. Deze wijze, zo stelden de
verdedigers van het plan, kwam volledig overeen met de wijze waarop de grondwet
als geheel tot stand kwam: de wetgevende macht deed, in naam van het volk, een
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voorstel en het volk keurde dit dan goed of af. Bovendien, merken Schimmelpenninck
en Van der Kasteele op, zou een constante uitoefening van de soevereiniteit door het
volk middels het veranderen van de constitutie zorgen voor ‘ligtvaardige’ en
‘spoedige’ veranderingen, en was het beter dit aan ‘anderen toetevertrouwen, welke
beter in staat waren, over de zaak met kalmte te delibereren, dan wanneer zulks door
haar, in massa, moest geschieden’. 155 Het stond elk lid van de maatschappij natuurlijk
vrij om te allen tijde de volksvertegenwoordiging petities en voorstellen te sturen.
Tegenstanders van het voorstel reageerden verontwaardigd. Het was aan het
volk zelf om veranderingen in het maatschappelijk contract voor te stellen en goed te
keuren, niet (alleen) aan zijn vertegenwoordigers. Johan Greve argumenteerde dat
onder een monarchaal bewind het volk in opstand moest komen om veranderingen in
het staatsbestel te bewerkstelligen, maar dat dit in een ‘vrye Maatschappy’ niet nodig
zou moeten zijn omdat het volk het recht tot verandering bezat. In het Plan was dit
recht van de grondvergaderingen volledig verdwenen. 156 Uiteindelijk kregen de
tegenstanders van de bepaling van het Plan hun zin; na de herziening van het Plan
werden er artikelen ontworpen die het voorstellen van een grondwetswijziging
weliswaar toekende aan het wetgevend lichaam, maar ook aan het volk. Als een
bepaald aantal stemgerechtigde burgers (25.000 volgens het Ontwerp, 15.000 volgens
de Staatsregeling) een voorstel inleverde dan diende het volk te besluiten of dit
voorstel in een grondwetswijziging omgezet moest worden. Stemde het volk voor,
dan werd een ‘Commissie van Herziening’ door het volk gekozen, bestaande uit
zogeheten ‘Reviseurs’ die in Utrecht bijeen zouden komen om het voorstel om te
vormen tot een grondwetsvoorstel. Als het ontwerp van de commissie (die dus
volledig buiten de regering om opereerde) vervolgens door het volk in de
grondvergaderingen werd goedgekeurd dan kreeg het kracht van wet.
In de Bataafse periode werden ook plannen gesmeed om de bevolking meer
directe invloed te geven op de gewone wetgeving. Zo stelde Bernardus Bosch voor
om zogeheten Landdagen in te stellen. 157 Op deze Landdagen, die eenmaal per jaar
georganiseerd moesten worden, zouden gekozen vertegenwoordigers uit de
kiesdistricten bij elkaar komen om hun oordeel te vellen over ‘stukken, ’t zy van
eenige veranderingen in de Wetten, verbeteringen in ’t huishouden des Staats, binnen
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en buitenlandsche verrichtingen der wetgevende en uitvoerende magt, opening der
Nationale Rekening en der Nationaale Bank, en byzonder van den toestand der
Nationaale Opvoeding enz.’. 158 De Landdag zou dus door de Nationale Vergadering
gemaakte wetten kunnen afkeuren. Het voorstel van Bosch kwam niet terug in de
grondwetsontwerpen, evenmin als het plan geopperd in verschillende pamfletten om
de invoering van nieuwe belastingen door het volk te laten goed- of afkeuren. 159 Toch
laten de artikelen over het veranderen van de constitutie zien dat een ‘welingerigte
volksregeering’ voor een meerderheid van de revolutionairen niet ophield met het
regelmatig kiezen van vertegenwoordigers.
Dit blijkt ook uit het belang dat gehecht werd aan meer indirecte vormen van
volksinvloed. Hoewel Vreede in de discussie over de grondwetsherziening terecht had
opgemerkt dat het sturen van rekesten, petities en voorstellen naar de
volksvertegenwoordiging een ontoereikend middel was omdat de vergadering niet
verplicht was iets met deze verzoeken en voorstellen te doen, kan het belang ervan
voor het Bataafse begrip van ‘volksregering’ moeilijk overschat worden. Het recht
van de burger (stemgerechtigd of niet) om de overheid aan te schrijven en in
algemene zin zijn gevoelens openbaar te maken was verankerd in de Verklaring van
de Rechten van de Mens en Burger van januari 1795. Het was, aldus het tijdschrift De
Republikein, zelfs ‘de plicht van een Republikein, de gebreken en misslagen, die hij
opmerkt, rondborstig en bescheiden aantewijzen, maar ook te gelijk de middelen ter
verbetering optegeven’. 160
Dit recht, of zelfs plicht, was echter niet onvoorwaardelijk. In een samenleving
die uit vrije individuen bestond konden petities en rekesten nooit door corporatieve
lichamen ingediend worden, maar alleen door individuele burgers. Stukken die
afkomstig waren van bijvoorbeeld gilden en kerkgenootschappen werden dan ook niet
behandeld. Ook de kwantiteit van de ingezonden stukken zou geen criterium mogen
zijn; het was de kwaliteit van de argumenten van een stuk die de representanten moest
overtuigen, niet de druk die uitging van een groep mensen die een deelbelang
verdedigden. Een vertegenwoordigend lichaam, zo meldde Schimmelpenninck, kon
zich niet laten chanteren door de druk van een pressiegroep; de Nationale Vergadering
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representeerde ‘geene byeenvoeging van onderscheiden associatien, maar alleen
Burgers, in ééne Maatschappy vereenigd, en dus moeten de redenen van één individu,
even zoveel by haar gelden, als die van de grootst mogelyke associatie’. 161
In de praktijk probeerden verschillende groepen druk uit te oefenen op de
wetgevende macht; dit gold vooral de aanhangers van de gereformeerde godsdienst
toen deze hun bevoorrechte positie dreigden te verliezen, en voor goedgeorganiseerde
groepen radicale revolutionairen die een grote mate van directe volksinvloed eisten. In
december 1797 stelden tien van deze radicale rekesten dat

‘…indien het getal der klagende burgeren over dezelfde zaak of Persoon een zeker vast en bepaald
getal beloopt van stembevoegde Burgers, de Vertegenwoordigende Vergadering, indien zy zelve hier
aan niet voldoet of kan voldoen, de Grondvergaderingen door de geheele Republiek zal moeten
oproepen, en onverwyld de zaak tot haare kennis moeten brengen, om daar by stemming den Volks wil
te verneemen; welke de vertegenwoordigende Vergadering verplicht zal zyn natekoomen, en door de
overige aangestelde Bewinds Collegien te doen nakoomen.’ 162

Ondanks de steun van een aantal representanten en de publieke tribune werd aan deze
eis niet tegemoet gekomen – vooral nadat een woedende Van Hooff duidelijk had
gemaakt dat hier een deel van het volk zich aanmat voor het hele volk te spreken.
Politiek was volgens de Bataven een zaak van onafhankelijke individuen, maar ook
van het volk als geheel, met alle spanningen en tegenstrijdigheden die dat opleverde.
De vorm waarin deze individuen hun opvattingen en kennis deelden met de
uitvoerders van de volkswil kon verschillen, en in het politieke laboratorium van de
Bataafse Republiek werd uitvoerig gedebateerd over de verschillende mogelijkheden.
Uiteraard werden de bekende vormen – het rekest, het pamflet, het tijdschrift – door
burgers gebruikt om deel uit te maken van de publieke opinie, en daarmee ook de
regering te beïnvloeden. Hierbij bleef het echter niet. Hoewel het ontwerpen van de
constitutie was voorbehouden aan de 21 leden van de constitutiecommissie had
Schimmelpenninck in mei 1796 voorgesteld om verschillende ‘Bataafschen talenten’
en ‘wysgeerige menschenvrienden’ uit te nodigen om grondwetsontwerpen of ideeën
daarvoor naar de commissie te sturen. De beste inzending zou worden gedrukt en
verspreid, en de auteur zou een beloning ontvangen. 163
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Bij de bespreking van dit voorstel bleek dat verschillende leden voor waren.
Midderigh wilde een commissie in het leven roepen die de verschillende inzendingen
moest verwerken, en Zubli wilde ook buitenlandse wijsgeren uitnodigen. Veel leden
waren echter tegen het voorstel, deels omdat het buiten de bevoegdheden van de
Nationale Vergadering zou liggen en teveel tijd in beslag zou nemen, maar vooral
omdat dit het gezag van de commissie zou ondermijnen: wat zou er overblijven van
het vertrouwen in de grondwetscommissie op het moment dat men het volk om hulp
zou gaan vragen? Zelfs Pieter Vreede, normaal gesproken voorstander van zo veel
mogelijk volksinvloed, was tegen het voorstel omdat hij vond dat de commissie eerst
in alle rust haar werk moest kunnen doen. 164
De onenigheid binnen de Nationale Vergadering weerhield verschillende
burgers er overigens niet van grondwetsontwerpen in te sturen. De anonieme C.D.B.,
die tevens auteur was van het tijdschrift de Nieuwen Rhapsodist, bood in 1798 de
inmiddels derde constitutiecommissie zijn, naar eigen zeggen bescheiden, ontwerp
aan 165. Ook de Zaandammer C.J. van der Markt had in 1797 een ontwerp aan de
Nationale Vergadering gestuurd. 166 Dit laatste ontwerp leek grotendeels op het Plan
van Constitutie, maar gaf het volk de macht om via een getrapt stelsel gemaakte
wetten te herroepen en volksvertegenwoordigers tussentijds naar huis te sturen,
waarmee de onafhankelijkheid van de vertegenwoordiger kleiner was dan in het Plan.
De Republikein roemde het voorstel van Van der Markt, en noemde tevens een aantal
andere voorstellen, waaronder een Verbeterd Ontwerp van Constitutie door een
Gezelschap van Vaderlandsche Burgers, die, nu het Ontwerp was verworpen, konden
dienen als aanzet voor een nieuw grondwetsontwerp. Het viel De Republikein echter
wel op dat de Nationale Vergadering tot nu toe weinig met de voorstellen had gedaan.
Door de ontwerpen slechts in ontvangst te nemen hadden de vertegenwoordigers zich
schuldig gemaakt aan ‘plichtmatig gedrag’. 167
De weerstand die een groot deel van het constituerend lichaam voelde tegen de
adviezen van individuele burgers werd nog duidelijker voelbaar toen de Tweede
Nationale Vergadering in het najaar van 1797 wederom geconfronteerd werd met het
verzoek om een prijsvraag uit te schrijven voor een nieuwe constitutie, of in ieder
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geval delen ervan. Deze keer kwamen de verzoeken niet uit de Vergadering zelf, maar
van burgers uit verschillende plekken van het land. 168 Het uitschrijven van prijsvragen
was een bekend genootschappelijk fenomeen in de achttiende eeuw, en sommige
inzendingen waren in de late achttiende eeuw uitgegroeid tot standaardteksten van de
revolutionaire beweging, zoals de verhandeling over de gelijkheid door Pieter
Paulus. 169 Hoewel het uitschrijven van een prijsvraag vanuit deze context dus geen
vreemde gedachte was, besloot de Vergadering toch om geen gehoor te geven aan de
verzoeken. Jacob Kantelaar betoogde dat de natie het vertegenwoordigend lichaam
had benoemd om een constitutie op te stellen, niet om grote sommen geld uit te loven
aan burgers. Bovendien had de Nationale Vergadering het verzoek van de tweede
constitutiecommissie om een prijsvraag voor een nieuw belastingstelsel uit te
schrijven ook al afgewezen, en men diende nu hetzelfde te doen met de verzoeken uit
Groningen, Amsterdam en Zierikzee. 170
We kunnen de terughoudendheid van de leden van het wetgevend lichaam
verklaren vanuit een politiek-theoretisch perspectief, waarin de meningsverschillen
over de rol van het vertegenwoordigend lichaam ten opzichte van het volk een
belangrijke rol spelen. Zoals hierboven is aangetoond werd de opvatting dat de
soevereiniteit ondeelbaar was breed gedeeld. Elke maatregel die leek op het delen van
die representatieve soevereiniteit met groepen of individuen die er geen deel van
uitmaakten werd dan ook met grote argwaan bekeken. Natuurlijk moesten
vertegenwoordigers luisteren naar het volk – zij konden echter niet delen van dat volk
bevoegdheden geven die aan het hele volk (vertegenwoordigd in het wetgevend
lichaam) toebehoorden. Dit was deels een kwestie van eer (we zagen al dat veel
representanten vonden dat het vragen van advies gezien werd als een afkalving van
het eigen gezag) maar ook van principe.
Dit werd eens te meer duidelijk toen de Nationale Vergadering in januari 1797
lucht kreeg van het plan van de grondvergaderingen in Leiden om een Centrale
Vergadering te vormen. Na de omwenteling van 1795 was sprake geweest van
nationale bijeenkomsten bestaande uit afgevaardigden van lokale revolutionaire clubs
en sociëteiten. De Leidse grondvergaderingen hadden bedacht dat het eens te meer
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van belang was om tot een centraal overlegorgaan van grondvergaderingen te komen
‘waarin ’t Volk, als ’t ware, uit éénen mond zoude spreeken, en de onderscheiden
belangen in den schoot werpen van het geheel, op dat de Bloei en Welvaart, door de
geheele Republicq, als met veréénigde krachten, zoude bevorderd en daargesteld
worden’. Deze Vergadering zou de representanten, die een zware taak op hun
schouders hadden, ‘ondersteunen, en medewerkerste zyn ter bevordering van het
algemeen geluk’. 171
De commissie die in de Nationale Vergadering rapport uitbracht over de
Leidse proclamatie meende dat hier sprake was van een poging om een soeverein
lichaam te plaatsen naast het enige lichaam dat hier een wettige aanspraak op kon
maken, en dat dit ‘aan zouden loopen tegens het gearresteerde systhema van één en
ondeelbaarheid’. Het Leidse voorstel ging volgens de commissie in tegen de
beginselen van ‘eener Volksregeering by representatie’, en de opstellers pleegden met
hun voorstel ‘een attentaat en aanslag tegen de hoogheid en souverainiteit van het
geheele Volk Nederland’. 172 Voorstanders van het voorstel, zoals Vreede en Nuhout
van der Veen, betoogden dat het hier helemaal niet ging om de vorming van een
organisatie met enige vorm van macht, maar om een adviserend comité. Was het niet
veel handiger om een centraal gecoördineerd orgaan in te stellen waarin individuele
opvattingen tot adviezen gesmeed konden worden dan al die individuele rekesten en
petities?
De tegenstanders van het Leidse voorstel, die in de meerderheid waren,
schaarden zich echter achter de argumenten van de commissie. 173 Die houding moet
voor een belangrijk deel begrepen worden vanuit de connotatie die het begrip
‘centrale vergadering’ in 1797 had. Na het uitbreken van de revolutie waren op lokaal
en provinciaal niveau ‘centrale’ vergaderingen opgericht waarin vertegenwoordigers
van de radicale volkssociëteiten samenkwamen om de revolutie te coördineren. In de
zomer van 1795 was de stap gezet naar een nationale Centrale Vergadering die vanuit
Den Haag ijverde voor de totstandkoming van een Nationale Conventie (de latere
nationale Vergadering) en en grondwet. Vanaf het begin werden deze centrale
vergaderingen, en dat gold met name voor de nationale Centrale Vergadering, door
meer gematigde en federalistische revolutionairen met grote argwaan bekeken. Zij
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vreesden dat de Centrale Vergadering een ‘rijk binnen het rijk’ vormde, een orgaan
dat de feitelijke macht naar zich toetrok terwijl het slechts een bepaald deel van de
revolutionaire beweging vertegenwoordigde. Hoewel de Centrale Vergadering deze
beschuldigingen in alle toonaarden ontkende bleef het verwijt kleven. Toen de
Nationale Vergadering in 1796 bijeenkwam deed zij er alles aan om de grote rol die
de Centrale Vergadering had gespeeld bij haar totstandkoming te minimaliseren. 174
De meeste leden van de Nationale Vergadering hadden er geen baat bij de
radicale herkomst van het parlement te erkennen, niet alleen vanuit ideologische
motieven, maar ook om te voorkomen dat het verwijt een anarchistisch rijk binnen het
rijk te zijn niet oversprong naar het nieuwe parlement. Het doorsnijden van de
historische banden met de Centrale Vergadering en de negatieve connotatie die deze
naam buiten radicale kringen had droegen er toe bij dat de Nationale Vergaderingen
negatief reageerden op pogingen om het volk via deze wijze invloed uit te laten
oefenen.
De vraag in welke mate het volk zijn oppermacht uit kon oefenen zonder
daarbij de volksvertegenwoordiging te ondermijnen speelde ook in de discussie die
een aantal maanden later plaatsvond over de rol van de grondvergaderingen. Vreede
had, in een nieuwe poging om het volk zo politiek actief mogelijk te laten zijn,
voorgesteld dat de grondvergaderingen op regelmatige wijze bijeen zouden moeten
komen als platform voor politiek burgeroverleg. 175 Op deze wijze zou een politiek
saamhorigheidsgevoel ontstaan tussen burgers, en bovendien zouden verplichte
bijeenkomsten leiden tot meer politieke participatie van burgers. Van Hooff bracht
hier tegenin dat juist die permanente volksvergaderingen gekaapt zouden worden door
volksophitsers en dat men in Frankrijk, waar voorafgaand aan en tijdens de Terreur
sprake was geweest van een‘regte coalitie van anarchie tegen de vrijheid’, deze
maatregel juist had afgeschaft. 176
Ook de commissie die het voorstel van Vreede had bekeken had haar
bedenkingen. Het was uiteraard prima en zelfs wenselijk dat burgers onderling, en
liefst in groepsverband, over politiek spraken. Verspreiding van kennis, inzicht en
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mening waren van het grootste belang om de republikeinse vrijheid te behouden.
Vaste vergaderingen impliceerden volgens de commissie echter een daadwerkelijke
soevereine rol – en dit was in strijd met de ondeelbaarheid van de soevereiniteit. 177
Bovendien zouden permanente grondvergaderingen volgens sommige representanten
leiden tot vormen van ‘zuivere’ democratie, wat volgens hen niet als iets positiefs
gezien moest worden. In grondvergaderingen mochten alleen vertegenwoordigers
gekozen worden, had representant Hartog een jaar eerder ook al betoogd,

‘want ik kenne geen grondvergaderingen, waar in iets anders behandeld wordt [dan het kiezen van
vertegenwoordigers, MR], zonder daadlyk te vervallen tot een zuivere democratie, die volgens
Rousseau niet geschikt is voor menschen, maar voor Goden: die ten minsten niet geschikt is voor eene
talryke natie; die, voor zoo verre my bekend is, ook nergens bestaat; en die naar myn inzien, en volgens
de gedachten van Rousseau, niet bestaan kan, dan in een zeer klein gemeenebest, en dat volstrekt geene
belangen heeft naar buiten...’ 178

Permanente volksvergaderingen werden in de Bataafse Republiek niet
gerealiseerd, ook niet in de Staatsregeling van 1798. Deze stelde weliswaar vast dat
burgers het recht van vergadering hadden, maar dat deze vergaderingen zich nooit als
‘constitutioneele gezelschappen’ zouden mogen manifesteren, wat inhield dat zij geen
‘openbaare daad’ zouden mogen verrichten en zich niet als staatsorgaan mochten
gedragen. 179 De discussie werd zo beslecht in het voordeel van degenen die de
uitoefening van de soevereiniteit zoveel mogelijk in handen wilden leggen van de
gekozen vertegenwoordigers.
Dat wil niet zeggen dat de rol van het volk hiermee uitgespeeld was. Een vrije
republiek, vonden ook de tegenstanders van permanente grondvergaderingen, kon
slechts bestaan bij de gratie van een openbaar bestuur. De gedachte dat een
republikeins bestuur transparant diende te zijn is zo oud als het republikeinse
gedachtegoed zelf. Zonder transparantie kon een aristocratisch (in de klassieke zin
van het woord) bestuur al te makkelijk ontaarden in een oligarchisch bestuur. Voor de
patriotten, en vervolgens de Bataven, kreeg dit aspect van het republikeinse denken
een extra urgentie. Een representatieve democratie kon, zo vonden zij, alleen
democratisch blijven als de deelgenoten van de soevereiniteit een zo groot mogelijke
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controle uit konden oefenen op hun bestuurders. Het volk kon zijn bestuurders alleen
beoordelen en een juiste keuze maken bij verkiezingen bij een maximale openheid
van zaken, en een maximum aan informatie. Dit werd nog belangrijker naarmate het
bestuur verder gecentraliseerd werd, en de macht dus verder van de burger verwijderd
lag. De klassiek republikeinse opvatting over transparantie en de verlichte gedachte
dat de verspreiding van kennis onontbeerlijk was voor het geluk van de samenleving
vloeiden zo ineen tot de wens tot een bestuur dat de deuren wagenwijd open zette.
Dit gebeurde in letterlijke zin door het publiek toegankelijk maken van de
vergaderingen van de volksvertegenwoordigers. Zowel op lokaal als nationaal niveau
werd de openbare toegang tot de wetgevende vergaderingen onderdeel van de nieuwe
politieke orde. 180 Waar de vergaderingen van de Staten-Generaal alleen toegankelijk
waren geweest voor haar leden, daar konden burgers in de vergaderzaal van de
Nationale Vergadering en haar opvolgers plaatsnemen op een van de publieke
tribunes. Een deel hiervan was gereserveerd voor genodigden van de representanten
en de overige plaatsen voor belangstellenden (onder wie de leden van de pers) die
zonder introductie toegang tot de vergadering konden krijgen. Ook vrouwen maakten
deel uit van het publiek. 181 Het was voor het publiek ten strengste verboden om zich
met de beraadslagingen te bemoeien – iets dat in de praktijk overigens regelmatig wel
gebeurde – waarmee zijn positie als toeschouwer benadrukt werd. 182
Maar wel een geïnformeerde toeschouwer. Thuis of in het koffiehuis kon de
Bataafse burger immers alle politieke ontwikkelingen volgen. De notulen van het
wetgevend lichaam werden van 1796 tot 1802 vrijwel dagelijks gepubliceerd in het
Dagverhaal, dat uiteindelijk ruim 19.000 pagina’s zou tellen. 183 Deze notulen zijn nog
wel eens als ‘afmattende lectuur’ beoordeeld, 184 maar deze constatering laat onverlet
dat de bevolking voor het eerst van dag tot dag de mogelijkheid kreeg (en daar ook
gebruik van maakte) om haar vertegenwoordigers te volgen en te beoordelen. Dit kon
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men ook doen door het lezen van overige overheidspublicaties, zoals de
grondwetsontwerpen en de decreten van het wetgevend lichaam. Duidelijke en
heldere taal, we zagen het al eerder, werd hierbij essentieel geacht. 185
Om permanente controle door een geïnformeerde bevolking mogelijk te
maken was het ook van belang dat de burgers hun gevoelens en gedachten openbaar
konden maken, en informatie konden verspreiden via pamfletten, boeken, kranten en
tijdschriften; zowel in de Verklaring van de rechten van de mens en de burger als in
de verschillende grondwetsontwerpen werd de vrijheid van drukpers als belangrijk
recht omschreven. De Staatsregeling van 1798 drukte het als volgt uit: ‘Ieder Burger
mag zijne gevoelens uiten en verspreiden, op zoodanige wijze, als hij goedvind, des
niet strijdig met het oogmerk der Maatschappij. De vrijheid der Drukpers is heilig,
mids de Geschriften met den naam van uitgever, drukker of schrijver, voorzien
zijn’. 186 De mitsen en maren in het artikel laten zien dat vrijheid van meningsuiting en
drukpers voor de Bataven niet grenzeloos waren, maar ze vormden een belangrijk
onderdeel van een ‘volksregering bij representatie’.
Openheid werd ook nagestreefd in een andere ontwikkeling die in de Bataafse
periode haar intrede deed: de publicatie van overheidsbegrotingen. In de oude
Republiek werd het openbaar maken van overheidsfinanciën over het algemeen
gezien als gevaarlijk en onwenselijk. Het was informatie die al te gemakkelijk in
vijandige handen kon komen. De Patriotten en Bataven verklaarden deze
geheimhouding als onverenigbaar met een vrije republiek. Degenen die financieel
bijdroegen aan de maatschappij hadden het recht om te weten wat er met dit geld
gebeurde, om zo te controleren of de belastingen aan de juiste zaken werden
uitgegeven. 187 Dat de Bataven hier veel belang aan hechtten bleek hierboven al bij het
signaleren van pogingen om ook belastingen onderwerp van referenda te maken. De
invoering van de openbare staatsbegroting in 1798 was dan ook, bezien vanuit het
vormgeven van een vertegenwoordigende democratie, een breuk met het verleden.

185

De Mist, Dagverhaal deel III (nr. 265, zitting 22 november 1796) 763, wilde zijn adviezen in de
‘platste en eenvoudigste taal’ uitbrengen, omdat hij aan zowel de ‘kundige’ als de ‘minkundige’ onder
zijn ‘lastgevers’ rekenschap wilde afleggen voor zijn positie in het debat.
186
Staatsregeling 1798, 4.
187
Thomas Pfeil, ‘Tot redding van het vaderland’. Het primaat van de Nederlandse overheidsfinAncien
in de Bataafs-Franse Tijd 1795-1810 (Amsterdam 1998) 107-113, 282-285; Wantje Fritschy, De
patriotten en de finAncien van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een
nieuw beleid (1795-1801) (Leiden 1988) 86-93.

128

Tussen 1795 en 1801 werd in Nederland volop gedebatteerd en
geëxperimenteerd met verschillende vormen van politieke participatie. De opvatting
dat het bestuur openheid van zaken moest geven en dat burgers het recht hadden hun
vertegenwoordigers en elkaar te ondervragen en informeren, en zelfs veranderingen in
de grondwet door konden voeren, getuigen van een verbreding van ‘het politieke’ en
de rol van het volk in de politiek. Voor permanente druk uit de volksvergaderingen
was uiteindelijk geen plaats. Op basis van de argumenten dat de soevereiniteit
ondeelbaar was en dat een volksregering vertegenwoordigend moest zijn, bleef de rol
van de grondvergaderingen beperkt tot het verkiezen van vertegenwoordigers en het
ratificeren en verbeteren van de constitutie. Volkssoevereiniteit, verkiezingen,
constitutie en transparantie vormden zo de basis van de Bataafse ‘volksregering bij
representatie’.

De eerste Nederlandse democratie
Die vertegenwoordigende democratie kwam na 1800 meer onder druk te staan. Om
verschillende redenen, waar in het vierde hoofdstuk uitgebreider bij stil wordt
gestaan, groeide de kritiek op de Staatsregeling van 1798. Vooral vanuit de
uitvoerende macht – het uitvoerend bewind – werd gepleit voor een (vervroegde)
herziening van de Staatsregeling. Een vernieuwde constitutie zou de slagvaardigheid
van het bestuur moeten vergroten. In het voorjaar van 1801 werd een schetsontwerp
voor een herziene constitutie, opgesteld door een aantal leden van de wetgevende
macht in samenspraak met de leden van het uitvoerend bewind, aan het wetgevend
lichaam voorgelegd. 188
In dat ontwerp werd de volksinvloed aan banden gelegd: er was sprake van
een censuskiesrecht (vijf daglonen aan belasting) en het verkiezingsstelsel werd
voorzien van een extra trap. De kiezers zouden kandidaten kiezen die vervolgens
werden voorgelegd aan een nieuw te vormen nationaal kiescollege. Dit kiescollege,
bestaande uit zestien personen voor acht jaar benoemd, zou tweemaal per jaar in
Utrecht vergaderen en verantwoordelijk worden voor de benoeming van de leden van
de verschillende machten. Ook zou het college als rechter fungeren bij geschillen
tussen de wetgevende en uitvoerende macht. De leden van het kiescollege, die via een
ingewikkeld getrapt systeem verkozen werden, ontvingen geen loon voor hun
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werkzaamheden, maar dat was ook niet nodig: zij moesten een bezit van omgerekend
20.000 daglonen bezitten om gekozen te kunnen worden. 189
Bij de bespreking van dit ontwerp bleek dat het ideaal van volkssoevereiniteit
en de bijbehorende volksinvloed nog breed gedragen werd in het wetgevend lichaam.
Hoewel een aantal leden, zoals J.H. Appelius en D.J. Steyn Parvé het opnamen voor
het voorgestelde kiesstelsel, hadden de meesten er geen goed woord voor over. 190 Het
zou leiden tot een regering van ‘Rykaarts’ en ‘Milionarissen’, een terugkeer van de
bekende ‘Aristocraaten’ en, met een relatief nieuw woord in de Bataafse debatten,
‘Patriciërs’. 191 Kamerlid Verhoysen stelde dat hij grondbezit nog wel kon billijken als
voorwaarde voor het passief kiesrecht, maar gegoedheidseisen niet, niet alleen omdat
het juist de rijken waren die bij het minste of geringste het vaderland verlieten met
hun schuldbrieven (en dus de mensen waren die juist niet de politiek dienden te
bepalen), maar vooral omdat het niet strookte ‘met de leer van gelykheid’. 192 Het
kiescollege speelde volgens hem in dit alles een zeer bedenkelijke rol: een lichaam dat
zeer indirect werd verkozen, alleen bestond uit de rijkste burgers en als extra barrière
tegen directe verkiezingen gold. Het zou er volgens dezelfde Verhoysen voor zorgen
dat burgers meer kans hadden het winnende lot bij de Bataafsche Loterij te winnen
dan hun eigen kandidaat in het wetgevend lichaam verkozen te zien. 193
Representant Reynders legde uit dat het kiescollege, omdat het bestond uit
onbezoldigde en buiten de staatsmachten opererende lieden, juist het ‘waare
palladium voor ’s volks vrijheid’ was, maar deze uitleg van het begrip vrijheid ging er
bij de meesten niet in. 194 Guljé beoordeelde het ontwerp als een ‘Vrijheidmoordend
monster’, en volgens Van der Zoo en Nuhout van der Veen maakte het nieuwe
kiesstelsel van de burgers ‘lastdraagende slaaven, en geheel nietige wezens’. 195 Ook
Verhoysen liet weten dat in het ontwerp het beginsel van de vertegenwoordigende
democratie uit het oog was verloren, een standpunt dat hij kracht bijzette door te
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verwijzen naar een uitspraak van Thomas Jefferson bij diens recente inauguratie: ‘Ter
instandhouding van al dat geene, wat voor ulieden waard en kostbaar is, behoord gy
bezield te blyven, met een jaloerschen yver, voor het recht van verkiezing door het
volk.’ 196 Het valt op dat in de debatten de voorstanders van grote en directe
volksinvloed dit principe bleven claimen als onderdeel van het ‘ware’ republikanisme.
Vandaar dat De Sonnaville en Welsman het ontwerp als ‘Antirepublikeinsch’
bestempelden, waarbij de laatste het zelfs een ‘gewrocht van Antirepublikeinsche
hersenen’ noemde. 197
Ook over de wijze waarop het ontwerp voor een herziene constitutie aan het
volk moest worden voorgelegd ontstond discussie. In haar rapport van 19 mei stelde
de grondwetscommissie voor om het nieuwe ontwerp direct aan het volk voor te
leggen, en daarbij het hele volk te laten stemmen, en dus niet alleen de
stemgerechtigde burgers. Volgens de commissie was alleen het hele volk bevoegd om
het maatschappelijk verdrag te veranderen, niet een deel ervan, zoals het geval was bij
een referendum door alleen de stemgerechtigde burgers. Daarbij stelde de commissie
voor om de thuisblijvers op te tellen bij de ja-stemmers, onder het motto ‘wie zwijgt,
stemt toe’. 198
Het voorstel van de commissie kan niet los worden gezien van strategische
overwegingen; de voorgestelde wijze van herziening was vooral bedoeld om de
nieuwe Staatsregeling er door te krijgen. Dit was ook bepalend voor de houding van
de tegenstanders van het ontwerp, die bang waren dat de orangisten – die bij de
voorgestelde wijze van stemming ook mee zouden mogen doen - voor het nieuwe
ontwerp zouden stemmen. Het debat laat echter ook zien dat in 1801 de begrippen
vertegenwoordiging en volkswil nog steeds in elkaars verlengde lagen en dat aan het
beginsel van de volkssoevereiniteit niet gemakkelijk voorbij gegaan kon worden.
Tegenstanders van een grote mate van volksinvloed gebruikten nu het
argument van de ondeelbare volkssoevereiniteit om hun plannen te verwezenlijken.
Reynders, voorstander van het ontwerp, haalde nota bene Thomas Paine van stal om
de stemming door het hele volk te verdedigen. 199 Zijn collega Van Royen verdedigde
het meetellen van thuisblijvers door de tegenstanders hun eigen republikeinse
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beginselen onder de neus te wrijven. Had men de afgelopen jaren niet steeds geklaagd
over

‘de onverschilligheid en flauwheid der Natie; zich beklaagd, dat zo weinige ’s lands belangen ter harte
namen, en de zodanigen met de naam passive burgers bestempeld: ook hieraan is, door de wijze van
stemming, die de commissie voorstaat, te gemoed gekomen; elk wordt daardoor tot zijn plicht gebragt,
om zich als actif burger te gedragen, en aan zyne maatschappelyke betrekking te beantwoorden’. 200

Tegenstanders van het ontwerp beklaagden zich dat Van Royen en andere
voorstanders van het ontwerp het beginsel van volkssoevereiniteit en het pleidooi
voor politiek actief burgerschap misbruikten. Zij vonden het ongehoord dat het
beginsel van volkssoevereiniteit werd ingezet om de volksinvloed in te perken, zeker
met de voorgestelde stemwijze. Van der Zoo beweerde dat dit al eens eerder was
gebeurd, namelijk tijdens de Patriottentijd, toen ‘Aristocraaten’ zich hadden
voorgedaan als ‘Volksvrienden’ om zo de macht in handen te krijgen. De ‘Patriotten’,
de ‘waare Republicainen’ hadden hier destijds gelukkig een stokje voor gestoken, zo
stelde hij. 201 In eerste instantie kon Van der Zoo gerust zijn; rapport en ontwerp
werden met grote meerderheid van stemmen verworpen. Een aantal maanden later
volgde echter een staatsgreep van enkele leden van het uitvoerend bewind die koste
wat koste een vernieuwde Staatsregeling wilden. Gebruikmakend van de regel dat
thuisstemmers bij de voorstemmers werden meegerekend werd de nieuwe
Staatsregeling in oktober 1801 met grote ‘meerderheid’ aangenomen.
Die Staatsregeling bepaalde dat het kiesstelsel de komende jaren verder
geregeld zou worden, maar schreef wel voor dat het nieuwe stelsel getrapt moest
blijven en met een census voor de kiezers. Daarnaast kreeg het wetgevend lichaam
minder macht ten opzichte van de uitvoerende macht, waarmee de invloed van het
volk op het bestuur ook afnam. Uit de kiesreglementen van de jaren na 1801 blijkt dat
de directe invloed van de stemgerechtigden sterk werd beperkt. Er kwam een extra
trap in de verkiezingen, kiezers werden voor een langere periode benoemd, de census
voor kiezers werd doorgevoerd en de nominatie voor leden van het wetgevend
lichaam

werd

gedaan

door

de

ringvergaderingen

en

niet

door

de

grondvergaderingen. 202 De volksinvloed werd in de jaren na 1801 ingeperkt, maar
200

Dagverhaal VL, deel XII (nr. 1342, zitting 11 juni 1801) 527.
Dagverhaal VL, deel XII (nr. 1327, zitting 4 juni 1801) 402.
202
De Bruin, Burgers op het kussen, 139-140.
201

132

stemgerechtigden zouden een rol blijven spelen in de Bataafs-Franse tijd. Ondanks het
beperken van de volksinvloed bleef het beginsel van de volkssoevereiniteit, zoals
terecht is opgemerkt door R.E. de Bruin, gehandhaafd in de Bataafse tijd. 203

Dat beginsel had zijn intrede gedaan in de jaren 1780, toen de patriotten een republiek
begonnen te definiëren als een volksregering – een regeringsvorm waarbij de
soevereiniteit bij het volk lag en bleef. Na 1795 werd op basis van de
volkssoevereiniteit een ‘volksregering bij vertegenwoordiging’ ingevoerd, en daarmee
deed de democratie in moderne, want vertegenwoordigende zin haar intrede in
Nederland. 204 Democratie (of het synoniem volksregering) bleef voor de patriotten en
Bataven een ambigu begrip, aangezien democratie vooral geassocieerd werd met de
klassieke directe democratie en de negatieve effecten die daaraan toegeschreven
werden. Hoewel het begrip democratie in de Bataafse jaren vaak in positieve zin werd
gebruikt – een van de belangrijkste tijdschriften uit de tijd heette niet voor niets De
Democraten – kreeg het niet dezelfde positieve betekenis die een begrip als
‘aristocratie’ in negatieve zin genoot. 205 Men bleef de begrippen voorzien van het
adjectief ‘representatief’ of ‘vertegenwoordigend’, maar gebruikte tegelijkertijd het
adjectief ‘volstrekt’ wanneer de klassieke betekenis van het begrip bedoeld werd. Het
begrip werd dus enerzijds positiever gebruikt, maar tegelijkertijd (of juist wel daarom)
steeds meer geherdefinieerd als een regeringsvorm die weinig met het Atheense
model van doen had.
In de Bataafse periode was sprake van een sterk gevoelde spanning tussen
representatie en volkssoevereiniteit. Die kwam deels voort uit de inherente
tegenstrijdigheid in het begrip ‘representatie’, maar vooral door het verschil in
opvatting over de relatie tussen volk en vertegenwoordiger. Radicale Bataven streden
voor een directe en gelijke stem van burgers in de politiek, gedreven door hun
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opvatting van volkssoevereiniteit, waarin de gelijkheid van burgers een belangrijke
rol speelde. Volksvertegenwoordigers dienden in deze visie via een strikt mandaat aan
het volk gebonden te zijn. Een samenleving waarin politieke participatie van burgers
slechts bestond uit het kiezen van vertegenwoordigers die onafhankelijk beslissingen
namen was volgens hen geen ‘ware’ republiek. Een ander deel van de Bataven pleitte
wel voor een onafhankelijke rol van de volksvertegenwoordiger. Deze was immers
door het volk gekozen op basis van zijn inzicht, kennis en kwaliteiten (en zijn stem
woog dus zwaarder dan die van andere burgers), en verdiende op die basis het
vertrouwen van het volk om naar eigen inzicht te handelen. Representatie was in hun
ogen ook wezenlijk beter dan het ideaal van directe democratie, en niet iets dat slechts
uit praktische noodzaak geboren was. Vertegenwoordiging zorgde er voor dat
‘anarchie’ vermeden werd en de juiste, meer geschikte personen verantwoordelijk
werden gemaakt voor het nemen van politieke beslissingen.
De koudwatervrees die veel Bataven voelden voor vormen van directe
democratie lijkt nauwelijks ingegeven te zijn door negatieve ervaringen in de Bataafse
Republiek zelf. De grondvergaderingen en verkiezingen waren over het algemeen
ordentelijk, en volksvertegenwoordigers en pamfletschrijvers haalden zelden
specifieke Bataafse voorbeelden aan om op de gevaren van een al te grote invloed van
het volk te wijzen. De gedachte dat het volk niet geschikt was om zelf te regeren was
deels beïnvloed door buitenlandse voorbeelden, maar vooral door het traditionele
beeld over de democratie. Deze houding was dus niet het gevolg van het gedrag van
het Nederlandse volk, maar van de percepties van het volk, waarvan gevreesd werd
dat het niet in staat was om op een ordelijke wijze zijn stem te laten horen.
Binnen beide visies op de vertegenwoordigende democratie werd het van
belang geacht dat ‘aristocratisering’ (machtsmisbruik en factievorming) van de macht
voorkomen werd. Alles werd in het werk gesteld om de gekozenen niet te laten
vervallen in de ondeugden die de oude Republiek geteisterd zouden hebben. Enerzijds
werd de Bataafse burgers op het hart gedrukt alleen maar te stemmen op deugdzame
medeburgers, anderzijds was een belangrijke rol weggelegd voor de openbaarheid van
het bestuur en de participatie van burgers in de publieke sfeer, zodat controle van
burgers op de overheid mogelijk was. Volksvertegenwoordigers en bestuurders
moesten door het volk geïnformeerd en geobserveerd worden, zodat de hen
toevertrouwde macht niet zou leiden tot machtsmisbruik, en zodat zij op de hoogte
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zouden blijven van de wensen en noden van het volk, of, volgens een meer radicale
invulling, de ‘volkswil’.
Het systeem werkte echter niet alleen om een ‘aristocratie’ te voorkomen,
maar ook om het gevaar van een volstrekte democratie op afstand te houden. In het
idee van verkiezingen, die van nature bedoeld waren om ‘de meest geschikten’ te
selecteren voor het bestuur, kwamen beide opvattingen terug. Regelmatige
verkiezingen moesten er voor zorgen dat regenten niet teveel zouden ‘continueeren’
in het bestuur, en ongewenste beïnvloeding moest worden voorkomen door geheime
verkiezingen en een getrapt kiesstelsel. Dit getrapte stelsel kon echter ook worden
gezien als een beteugeling van de heilzame werking die uitging van democratische
verkiezingen. Daarnaast was het kiesstelsel zelf een uiting van het verlangen de
democratie in toom te houden.
Op de vraag hoe een republiek een democratie kon zijn, een vraag die was
geboren uit onvrede met de oligarchische bestuursstructuur van de oude Republiek,
was het antwoord tweeledig. De Bataven wilden bovenal een systeem, regels die
willekeur en overheersing moesten voorkomen. Een grondwet was daarbij
onontbeerlijk, omdat een constitutie en het constitutionele denken dat daarbij hoorde
als oplossing werd gezien voor het probleem dat republikeinse deugdzaamheid en
politieke participatie in een moderne, dat wil zeggen grote en vertegenwoordigende
democratie moeilijk te realiseren leken. Daarbinnen was echter sprake van een
politieke en conceptuele strijd over de vraag wie de volkswil moest uitvoeren, en hoe:
het volk zelf, of zijn vertegenwoordigers? Ondanks de onoplosbaarheid van de
tegenstellingen binnen het Bataafse begrip ‘democratie’ en het heftige politieke debat
dat er mee verbonden was maakte de omarming en toepassing van de politieke
vertegenwoordiging het voor de Bataven mogelijk een nieuwe orde te scheppen, die,
in de woorden van de Amsterdamse representant Johan Luyken, ‘Anarchie of
Overheersching’ moest voorkomen. 206
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3 De edele naam van burgers
Staatsburgerschap in de Bataafse Republiek

De revolutie was ruim een jaar oud en voor Johan Greve was de maat vol. De
Deventer volksvertegenwoordiger vroeg zich in de Nationale Vergadering af of het
niet eens tijd werd om vast te stellen welke inwoners van de Bataafse Republiek
burgers waren. Na het uitbreken van de revolutie was de term burger ‘een titel, of
compliment, by het Volk geworden […], gelyk het voorheen plag te zeggen
Mynheer’. Burger was de nieuwe aanspreektitel. Volksvertegenwoordigers werden
‘burgers representanten’ of ‘burgers wetgevers’ genoemd. Het leek er op alsof iedere
inwoner van Nederland een ‘burger’ was, net zoals het leek alsof de uitdrukking ‘het
geheele Volk, welke wy in onze Acten plegen te gebruiken, […] op de geheele massa
van Ingezetenen des Lands kan worden thuis gebracht’. Dit kon echter niet de
bedoeling zijn, meende Greve. Niet voor niets was de rechtenverklaring die begin
1795 was opgesteld de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger
genoemd. Dat men op sommige plaatsen deze rechten ‘ondereen gemengd’ had deed
niets af aan het uitgangspunt dat mensen en burgers niet zonder meer gelijk gesteld
konden worden. De Nationale Vergadering moest dan ook, om verdere verwarring te
voorkomen, verklaren ‘welke Ingezetenen Burgers zyn’. 1
Dat de verwarring over het Bataafse burgerschap zo groot was, is niet
verwonderlijk. In de Bataafse hervormingsplannen stond de burger, als basiseenheid
en medelid van de (politieke) gemeenschap, centraal. Zoals de Staatsregeling van
1798 het uitdrukte: ‘De Oppermacht berust in de gezamenlijke Leden der
Maatschappij, Burgers genoemd’. 2 ‘Burger’ was, van oudsher, een begrip met een
positieve lading, een begerenswaardige status, zowel juridisch als sociaal. Ook in de
Bataafse Republiek werd gesproken van ‘den edelen naam van burgers’. 3 Met de
verbreding van het burgerschapsbegrip in de achttiende eeuw en het uitbreken van een
revolutie die ‘gelijkheid en vrijheid’ propageerde leken meer ingezetenen dan
voorheen aanspraak te kunnen gaan maken op de status van burger. Zeker omdat na
1795 de stedelijke juridische status, het stadsburgerschap, kwam te vervallen om
plaats te maken voor een nationaal burgerschap, het staatsburgerschap. De staat zou
1
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3
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2
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vanaf dat moment alleen nog dit individuele staatsburgerschap erkennen, en geen
geprivilegieerde groepen zoals gilden, de adel en de gereformeerde kerk. 4 De
overgang van stadsburgerschap naar staatsburgerschap was echter verre van
onproblematisch en de Bataven werden geconfronteerd met de vraag wie op welke
wijze aanspraak kon maken op het nieuwe staatsburgerschap, en welke politieke
rechten en plichten hiermee gemoeid waren.

De vele gezichten van het burgerschap
‘Of wij hoog of laag springen, wij Nederlanders zijn allen burgerlijk, van den notaris
tot den dichter en van den baron tot den proletariër. Onze nationale cultuur is
burgerlijk in elken zin, die men aan het woord hechten wil’, stelde Johan Huizinga
ooit.

5

De (zelf)typering van Nederlanders als burgers is eeuwenoud en

diepgeworteld, reden dat het Nederlandse burgerschapsbegrip de afgelopen decennia
veelvuldig onderwerp van studie is geweest. 6 Die typering ligt ook wel voor de hand:

4
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weerbarstige samenleving, Nederland 1650-1850’, in Ernestine van der Wall en Leo Wessels ed., Een
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5
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de Nederlanden bereikten al vroeg een hoge graad van verstedelijking en in de
Nederlandse Republiek waren het de steden en hun bestuurders die de dienst
uitmaakten. Het waren dan ook de inwoners van de steden, en met name die inwoners
die van de koophandel leefden, die de belichaming waren van ‘de Nederlander’ en
zijn manier van leven.
Met de koppeling tussen de verstedelijkte samenleving en het burgerschap
komt meteen de primaire betekenis van het begrip in de vroegmoderne periode aan de
orde. Tot ver in de achttiende eeuw, en zelfs tot in de negentiende, werd met een
burger in de eerste plaats de inwoner van een stad bedoeld. Het burgerschap of
poorterschap was een juridische status die aan stedelingen die het burgerschap
bezaten bepaalde rechten en privileges toekende. Alleen burgers konden lid worden
van de gildes, die het monopolie bezaten op de productie van en de handel in
goederen. Alleen burgers kwamen in aanmerking voor de stedelijke publieke ambten.
Bovendien gaf het burgerschap het recht om in de eigen woonplaats berecht te worden
voor misdrijven die een burger elders gepleegd had. Het burgerschap, dat door
geboorte, huwelijk of betaling verkregen kon worden, was onontbeerlijk om volledig
aan het stedelijk leven deel te nemen, hoewel de grenzen tussen burgers en
ingezetenen in praktijk vaak minder streng werden bewaakt dan de regels doen
vermoeden. 7
Aan het burgerschap waren vaak ook bepaalde plichten verbonden, zoals het
betalen van belastingen, het gewapenderhand verdedigen van de stad en het verlenen
van hulp in geval van brand. De opvatting dat burgers hun stad moesten helpen
onderhouden en verdedigen werd in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw
echter uitgebreid naar alle inwoners van de stad, burger of niet. Ook op dit punt
vervaagden de grenzen tussen burgers en ingezetenen, al bleven de juridische en
sociale verschillen tussen burgers en ingezetenen van een stad bestaan. 8
Het burgerschapsbegrip kent en kende naast deze juridische betekenis ook
betekenissen die sociaal en politiek van aard zijn. Vanaf de vijftiende eeuw werd in de
Nederlanden getheoretiseerd over de morele kwaliteiten van de burger. Deze
theorievorming, het civic humanism, leunde in sterke mate op het klassiek
republikeinse gedachtegoed dat de nadruk legde op het deugdzame gedrag van de
burger. Wat die deugd, of virtu, precies inhield was onderwerp van debat, maar het
7
8
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dienen van het algemeen belang door onafhankelijke en actief betrokken burgers
vormde de basis. 9
De morele kwaliteiten van de burger werden in de achttiende eeuw opnieuw
bediscussieerd, maar in een nieuwe context. Geïnspireerd door het internationale
verlichte gedachtegoed ontstond er in de Republiek een burgerschapsideaal waarin
rationaliteit en maakbaarheid centraal kwamen te staan. Ieder mens was in staat om
door opvoeding en vergaring van kennis te voldoen aan de eisen die aan een
volwaardig lid van de samenleving – de burger – gesteld werden. 10 Deugdzaamheid
bleef de belangrijkste eis, maar deze werd in de literaire genootschappen en
geschriften waarin het ideaal werd uitgedragen vooral gesteld in termen van goed
gedrag. Beschaafde en beleefde omgangsvormen, gekoppeld aan deelname aan een
actief (semi-)openbaar verenigingsleven (de zogeheten sociabiliteit) stonden hierbij
voorop. 11
De ideale achttiende-eeuwse burger werd ook meer en meer een nationale
burger. In de tweede helft van de eeuw ontstond dankzij de groei van het gedrukte
woord, de modernisering van het boekbedrijf en de toegenomen sociabiliteit een
‘nationale communicatiegemeenschap’, waarin de burger primair voorgesteld kon
worden als inwoner van een land in plaats van een stad. 12 Het idee dat het
burgerschap zich niet beperkte tot de stadsgrenzen was niet nieuw – in de christelijke
leer was het gebruikelijk om de geloofsgenoten voor te stellen als burgers van het rijk
Gods, zij het dat deze gedachte vooral op het eeuwige en niet-aardse betrekking had. 13
In een seculiere vorm bestond de notie in Nederland ook voor de achttiende eeuw al.
Zo beschreef Pieter de la Court in de zeventiende eeuw de burger allereerst als
deelnemer aan een politieke gemeenschap – welke dan ook. 14 De nationale
communicatie-gemeenschap, gekoppeld aan vaderlandsliefde en nationaal gevoel,
opende
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Dit burgerschapsidee kreeg, ondanks het feit dat sociabiliteit en Verlichting
internationale verschijnselen waren, in ieder land een eigen invulling. Zo werd er in
de Republiek voor gewaarschuwd niet de Franse omgangsnorm, de politesse te
kopiëren, aangezien deze veel te veel op uiterlijk vertoon en luxe gericht was. De
Nederlanders deden er beter aan zich in het publieke verkeer met enige soberheid en
zonder al te veel opsmuk te gedragen. Soberheid betekende echter niet dat men zich
op de vlakte moest houden. Integendeel, de vaderlandse burger moest eerlijk en
ronduit voor zijn mening uitkomen. De in de ogen van de Nederlandse auteurs
overdreven Franse beleefdheidsvormen werden als hypocriet en versluierend
voorgesteld. 15
De opvattingen over het burgerschap kregen in de Republiek van de achttiende
eeuw een extra dimensie en urgentie mee die in één woord kan worden samengevat:
verval. De eens zo rijke, machtige en roemruchte Republiek was na 1700 in een
neerwaartse spiraal terechtgekomen en tot bedenkelijk niveau afgezakt, zo luidde de
algemene diagnose in de achttiende eeuw. Dit verval was zichtbaar op alle terreinen:
de zeden en publieke moraal stonden niet langer op het oude niveau, de economie
verkeerde in een deplorabele staat en ook het politieke bestel was aan renovatie of
zelfs sloop toe. Nu de Republiek op allerlei terreinen achteruit ging werd de zwakte
van de politieke instituties en mores blootgelegd. In dit vervaldiscours speelde de
burger, of althans zijn ideaaltype, een fundamentele rol. De verheffing of verlichting
van individuen tot deugdzame burgers zou wellicht de redding van de Republiek
kunnen betekenen. 16
Dit was ook de opvatting van de felste vertolkers van de vervalgedachte, de
patriotten. Zij onderschreven het beschavingsideaal dat in de genootschappelijke
wereld en de spectatoriale geschriften werd uitgedragen en stelden dat zonder
verlichting geen ware kennis, geen inzicht en dus verbetering mogelijk was. 17 De
patriotten koppelden deze gedachte aan een politieke hervormingsagenda. Een ware
burger was niet alleen verlicht en beschaafd, maar genoot ook politieke rechten en
vrijheden, had zelfs de plicht om zich met de res publica in te laten. Het politieke
burgerschapsideaal van de patriotten was daarmee mede gestoeld op de klassieke
15
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burger, de civis, die als onafhankelijk man met zijn medeburgers in woord en daad de
publieke zaak bestierde. Die actieve houding (deugd) werd noodzakelijk geacht om
het verval van de politieke gemeenschap een halt toe te roepen. Deze
burgerschapsopvatting (die teruggevoerd kan worden tot het eerder genoemde civic
humanism) was beperkend, zoals ook uit het patriotse gedachtegoed bleek. Vrouwen,
bedeelden en inwoners van het platteland werden niet of nauwelijks in het patriotse
burgerideaal betrokken. Het sterk militaire karakter van de patriotse beweging en
ideologie beperkte de definitie van een ware burger nog verder: burgers moesten niet
alleen financieel onafhankelijk zijn, maar ook fysiek in staat zijn huis, stad en land
tegen de vijand te verdedigen. 18
Welke rol speelden de vele gezichten van het burgerschap van de achttiende
eeuw in de Bataafse Republiek? De pogingen van de Bataven om het Nederlandse
burgerschap in politieke termen en rechten te vatten zijn recentelijk nog als
mislukking beoordeeld. In hun studie 1800. Blauwdrukken voor een samenleving
stelden Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt dat zich in de tweede helft van de
achttiende eeuw een radicaal modern ‘moreel’ burgerschap ontwikkelde. 19 Het
verlichte burgerschap was sociaal en cultureel van aard en de morele burger richtte
zich op geleidelijke maatschappelijke hervormingen vanuit de publieke ruimte. Dit
model van sociale en morele hervorming bood een alternatief voor het ideaal van de
burger als drager van politieke rechten en plichten zoals dat in de periode 1780-1800
vorm kreeg. Het morele burgerschap was volgens de auteurs beter toegespitst op de
Nederlandse geschiedenis en traditie en bood daarmee meer uitzicht op geleidelijke en
bestendige politieke hervorming. 20
Kloek en Mijnhardt stelden dan ook dat het de Bataafse sociaalmaatschappelijke hervormingsagenda (onderwijs, gezondheidszorg en armenzorg) is
geweest die van belang is geweest voor de ontwikkeling van een moderne politieke
cultuur, terwijl de politieke hervormingen uit de Bataafse tijd strandden op een
geforceerde poging om van de Nederlandse burger een politieke burger te maken. 21
Niet alleen verzuimden de Bataven politieke rechten te verlenen aan alle inwoners van
de Republiek, ook het functioneren van de Bataafse democratie liet te wensen over
zodat deelname aan het politieke proces gestaag afnam en onder Willem I een
18
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dieptepunt werd bereikt. 22 Ondanks het feit dat er de nodige kritiek is gekomen op
deze these is het onduidelijk gebleven hoe het Bataafse burgerschapsbegrip zich al
dan niet ontwikkelde en in hoeverre de these van Mijnhardt en Kloek de lading van
het Bataafse burgerschapsdebat dekt. 23 We moeten daarvoor op zoek naar de
verschillende betekenissen van en debatten over het burgerschap in de jaren 17951801, en achterhalen welke rol de burger volgens de Bataven zou moeten spelen in de
nieuwe samenleving.

Allen burgers
Dan was het allereerst van belang om te weten welke individuen onder het Bataafse
staatsburgerschap vielen – en wat dat inhield was in 1796 nog allesbehalve duidelijk,
zoals Johan Greve had laten zien. In januari 1795 was in Holland een Verklaaring der
Rechten van den Mensch en van den Burger opgesteld en aangenomen. In navolging
van de Amerikaanse en Franse revolutionairen hadden ook de Bataven een verklaring
opgesteld die uitdrukking gaf aan het revolutionaire natuurrechtdenken. De Hollandse
verklaring, die sterk leek op de Franse verklaringen van 1789 en 1793 maar toch
vooral de belichaming was van de algemene politieke idealen die gemeengoed waren
geworden binnen de hervormingsgezinde bewegingen van die tijd, zou als basis
moeten dienen voor het toekomstig maatschappelijk verdrag. 24
De tekst van de rechtenverklaring was ondanks de titel allesbehalve duidelijk
over het onderscheid tussen menselijke en burgerlijke rechten. 25 Zij bepaalde dat alle
mensen gelijk, dat wil zeggen met gelijke rechten, geboren werden en dat onder deze
rechten gelijkheid, vrijheid, veiligheid, eigendom en het recht op tegenstand tegen
onderdrukking begrepen moesten worden. De menselijke vrijheid werd op negatieve
wijze omschreven als het recht om alles te mogen doen zolang het anderen niet in hun
22
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rechten stoorde. Als leidraad was hierbij het christelijke beginsel gekozen dat ook aan
de basis had gestaan van Paulus’ invloedrijke werk over de menselijke gelijkheid:
‘Doe niet aan eenen anderen, het geen gy niet wilt dat U geschiede’. 26
Daarnaast had volgens de verklaring ‘ieder’ het recht om zijn gedachten of
gevoelens in het openbaar te uiten, had ‘ieder Mens’ het recht om God op zijn eigen
wijze te dienen, en moest ‘ieder’ stem hebben in de ‘wetgevende Vergadering der
geheele Maatschappy, het zy persoonlyk, het zy door eene by hem mede gekozene
vertegenwoordiging’. Ook het recht op verzekering van lijf en goed, en het recht om
niet zonder wettige beschuldiging gevangen gezet te worden waren op ieder persoon
van toepassing. Het woord burger kwam slechts eenmaal voor, namelijk in de
bepaling ‘Dat nooit de geringste bepaling kan gemaakt worden aan het recht van ieder
Burger, om zyne belangen in te brengen by hun, welken de publicque macht
toevertrouwd is’. 27
Het diffuse burgerschapsbegrip werd bevestigd bij de volkstelling van
1795/1796. Het Reglement voor de Nationale Vergadering had bepaald: ‘Het geheele
Volk zal geteld worden’. 28 Deze volkstelling die in de maanden voor en na de
goedkeuring van het Reglement in de verschillende provincies plaatsvond (Holland in
september, Friesland pas in februari 1796) was bedoeld om het land in kiesdistricten
te kunnen verdelen. Bij de telling dienden alle ingezetenen meegerekend te worden,
evenals personen die hun woonplaats in de Republiek hadden maar tijdelijk in het
buitenland verbleven. Er was bij de telling sprake van een ruim begrip van de term
‘ingezetene’ en eenieder die zijn of haar vaste woonplaats in de Republiek had werd
zo tot ‘het Volk’ gerekend. Alle leden van het volk werden hierbij impliciet
beschouwd als burgers, en stonden daarmee tegenover degenen die dat niet waren;
vreemdelingen, die tijdelijk op Bataafs grondgebied verbleven, en buitenlanders, zij
die niet in de Republiek woonden, noch verbleven. 29
De gedachte dat alle leden van het volk automatisch burgers waren zorgde
voor een verruiming van het burgerschapsbegrip omdat ook het begrip ‘volk’ in meer
algemene zin gebruikt werd. Tot het einde van de achttiende eeuw was sprake van
twee soorten volksbegrip. Onder ‘volk’ kon men dat deel van de bevolking verstaan
26
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dat politieke en sociaal-economische macht bezat: de populus. De leden van dit volk
waren de burgers. Anderzijds kon men onder het volk de grote massa verstaan, het
plebs, dat juist niet uit ‘burgers’ bestond. De patriotten hadden nog regelmatig gebruik
gemaakt van het begrippenpaar populus-plebs, waarbij het plebs, meestal aangeduid
met de woorden ‘gemeen’ of ‘grauw’ en onderscheiden van de ‘burgers’, buiten de
politieke hervormingsplannen werd gehouden. 30 In de jaren 1795-1801 verdween dit
onderscheid vrijwel volledig, en komt men de termen ‘gemeen’ en ‘grauw’ niet tegen
in de politieke debatten. Pas na 1800 begonnen auteurs weer voorzichtig onderscheid
te maken, zoals een anonieme auteur in een pamflet uit 1801. Hij beklaagde zich over
het toelaten van ‘het slechtste gemeen, laten wy het maar regt uit zeggen, het Jan
Hagel’, tot de grondvergaderingen. 31
De ruime en weinig specifieke omschrijving van het Bataafs burgerschap zou
in de grondwetsontwerpen en in de Staatsregeling behouden blijven. In de
beginselverklaringen die aan het Ontwerp en de Staatsregeling vooraf gingen werden
de begrippen ‘mens’, ‘burger’, ‘maatschappy’ en ‘burgerstaat’ door elkaar gebruikt en
over de vraag wie nu precies een burger was zweeg de grondwet in alle toonaarden. In
de context van deze conceptuele verwarring keerden verschillende representanten zich
tegen het plaatsen van een rechtenverklaring voor de constitutie. Zij benadrukten dat
het onmogelijk was om de rechten van mensen en burgers te vatten in een korte
opsomming van filosofische aforismen, die maar al te makkelijk verkeerd uitgelegd
kon worden. Men kon beter een grondwet ontwerpen voor de mens zoals hij was dan
voor de mens zoals men wilde dat hij was. Zij stonden achter de uitgangspunten van
de rechtenverklaring van 1795, maar stelden dat de bepalingen van de grondwet de
vertaling moesten vormen van deze idealen. Aan algemeenheden en abstracties had
men in dezen niets, aan specifieke regels die het sociale verkeer van burgers onderling
moesten regelen des te meer. 32
De onbepaaldheid van het burgerbegrip leidde tot de nodige discussies over de
vraag of er verschillende soorten burgerschap en burgers waren. Verschillende
Bataven stelden de vraag of er een burgerschap in enge zin bestond, dat bepaalde
rechten en plichten aan een specifiek deel van de burgers schonk. Representant
Austen verwoordde deze gedachte als volgt: ‘Wanneer ik alhier een Burger noeme, zo
30
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spreekt het vanzelfs, dat ik een activen Burger bedoele, die niet slechts met anderen
onder de bescherming der Wetten leeft, maar alle maatschappelyke voorrechten in den
volsten en ruimsten zin geniet’. 33 Het woord ‘alhier’ is van belang, want Austen deed
op dat moment een voorstel om van het stemrecht een stemplicht te maken.
Burgerschap in enge zin had vooral betrekking op het actief en passief stem- en
kiesrecht en het daaraan gekoppelde recht om publieke ambten te mogen bekleden. 34
Het lag voor de hand om in navolging van de Fransen een onderscheid te
maken tussen ‘actieve’ en ‘passieve’ burgers (de citoyen actif en passif). Naast
Austen, die sprak van een ‘activen’ burger, waren er een paar representanten die deze
termen inderdaad gebruikten. De begrippen actief en passief vonden echter geen brede
weerklank en kwamen uiteindelijk ook niet in de grondwetteksten voor. Daarmee is
overigens niet gezegd dat de Bataven niet met een eigen onderscheid kwamen: in
plaats van een actieve burger sprak men over het algemeen van een ‘stemgerechtigde
burger’.
Het ruime burgerschapsbegrip van de Bataafse leidde tot debat over de vraag
welke burgers op welke gronden volledige politieke rechten moesten krijgen. Over
een aantal uitgangspunten bestond nauwelijks debat: volwassen mannen die financieel
onafhankelijk waren en niet van rechtswege vervolgd werden of onder curatele
stonden mochten stemmen en publieke ambten vervullen. Ook als deze mannen een
niet-gereformeerde christelijke religie aanhingen. Tot 1795 dienden bekleders van
politieke en ambtelijke functies lid van de heersende kerk – de gereformeerde kerk te zijn. De Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger van 1795 stelde
echter vast dat mensen met gelijke rechten geboren waren en dat verkiezing tot
‘Ampten en Bedieningen zonder eenige andere redenen van voorkeur dan die van
deugden en bekwaamheden’ diende plaats te vinden. 35
Onder de Bataven leefde de opvatting dat maatschappelijke en politieke
discriminatie op basis van geloofsovertuiging afgeschaft diende te worden. 36 Op 5
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augustus 1796 bevestigde de Nationale Vergadering de scheiding van kerk en staat en
de burgerlijke gelijkstelling van alle gezindten, een principe dat ook in de
Staatsregeling werd vastgelegd. 37 Geloof, zo meenden de Bataven, was van groot
belang voor de samenleving, maar geloof was een individueel recht en het was niet
aan de staat om te bepalen welk geloof mensen dienden te belijden om voor
burgerlijke rechten in aanmerking te komen.
De scheiding tussen kerk en staat betekende niet alleen dat het
kerklidmaatschap van de individuele burger irrelevant verklaard werd voor de relatie
tussen de burger en de staat, maar ook dat de publieke rol van de kerk (waar alle
gezindten nu een gelijke aanspraak op maakten) teruggedrongen werd. Predikanten of
priesters mochten buiten het kerkgebouw geen ambtskleding dragen, godsdienstige
rituelen moesten binnen de kerken blijven (geen processies), en, aldus de
Staatsregeling van 1798, geestelijken die de politiek in wilden moesten hun bediening
neerleggen om verkiesbaar te zijn. Hoewel de zittingen van de Nationale Vergadering
en haar opvolgers met een gebed - gericht aan het ‘Opperweezen’ - werden geopend,
hoefden gekozen volksvertegenwoordigers van de Staatsregeling geen eed af te
leggen, maar een belofte op hun ‘Burger-trouw’. 38
Over de grenzen van de publieke rol van de kerk, het gebed in de Nationale
Vergadering, en het afleggen van een eed danwel een belofte bestond, in tegenstelling
tot de gelijkstelling van de gezindten, een grote mate van discussie. Maar de meeste
onenigheid ontstond over de vraag of de salarissen van gereformeerde predikanten
door de overheid betaald zouden blijven en of bezittingen van de gereformeerde kerk
die in het verleden uit publieke middelen bekostigd waren in haar bezit zouden blijven
of niet. In de Staatsregeling van 1798 werd bepaald dat (gepensioneerde)
gereformeerde predikanten nog drie jaar ‘uit ’s Lands Kas’ bezoldigd zouden worden.
Kerkgebouwen die eigendom van de gereformeerde kerk waren bleven haar
eigendom, maar gebouwen die betaald waren door het plaatselijk bestuur werden in

beste aller werelden?’, 63-65. Deze gelijkstelling voor de wet betekende natuurlijk niet dat de
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handen van dat plaatselijk bestuur geplaatst om ‘tusschen alle Kerkgenootschappen
eenig vergelijk te treffen’. Geschillen over de verdeling van kerkgebouwen zouden
beslecht worden door het Vertegenwoordigend Lichaam. Bovendien werden
kerktorens (inclusief klokken) eigendom van het plaatselijk burgerlijk bestuur
verklaard.

39

Hieruit blijkt dat de ‘scheiding’ tussen kerk en staat niet inhield dat de

staat zich niet meer met de kerk bemoeide, integendeel zelfs. 40 Maar het nadrukkelijk
benoemen van kerk en staat als twee verschillende domeinen waarbij de staat geen
speciale band had met één specifiek kerkgenootschap droeg er aan bij dat de rol van
de staat geherdefinieerd kon worden – waarover meer in hoofdstuk 4.
Wat hier van belang is, is de constatering dat politiek burgerschap volgens de
Bataven niet afhankelijk diende te zijn van het lidmaatschap van een specifiek
(christelijk) kerkgenootschap. In de rest van dit hoofdstuk staan de voorwaarden voor
politiek burgerschap centraal waarover wél politieke strijd bestond. De eerste
discussie over de grenzen van de politieke gelijkheid is die over de positie van de
‘vreemdeling’.

Vreemdelingen of burgers
Over de toelating van buitenlanders, of ‘vreemdelingen’, tot het burgerschap bestond
een redelijk grote mate van overeenstemming. Iedere ingezetene van de Republiek
viel in principe onder het stelsel van maatschappelijke rechten en plichten. Dit gold
ook voor ieder persoon die zich voor onbepaalde tijd in de Republiek vestigde. Om
aanspraak te kunnen maken op het stemrecht en het vervullen van publieke ambten
was (naast de gebruikelijke bepalingen) echter een bepaalde inwoningstijd vereist.
Vreemdelingen moesten lang genoeg in Nederland hebben gewoond om bekend te
zijn met de taal, de wetten en de politieke omstandigheden, zo meenden de Bataven.
Vandaar dat vreemdelingen de Nederlandse taal moesten kunnen lezen en schrijven
om stemgerechtigd te zijn.
Over de inwoningstijd bestond de nodige discussie, en voorstellen varieerden
van twee jaar tot twaalf jaar en zelfs twintig jaar voor het passief stemrecht. 41 In het
Ontwerp van 1797 was voorgesteld dat een vreemdeling zes jaar in de Republiek
moest wonen voor het actief stemrecht, terwijl drie jaar volstond als hij met een
39
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Bataafse vrouw getrouwd was. Om verkozen te worden tot volksvertegenwoordiger
moest hij vijftien jaar in de Republiek gewoond hebben, en voor verkiezing tot lid van
de Staatsraad kwam iemand die buiten de Republiek geboren was niet in aanmerking.
De Staatsregeling van 1798 bepaalde uiteindelijk dat vreemdelingen tien jaar in de
Republiek moesten wonen om stemgerechtigd te zijn of een openbaar ambt te kunnen
vervullen. Om volksvertegenwoordiger of lid van de uitvoerende macht te zijn moest
men vijftien jaar in Nederland gewoond hebben. 42
De regelgevingen en discussies over het stemrecht voor vreemdelingen laten
een in beginsel positieve houding tegenover de komst van vreemdelingen naar de
Republiek zien. Men veronderstelde dat het verblijf op Bataafse bodem, samen met de
andere restricties voor het stemrecht, voldoende waarborg waren om vreemdelingen
het stemrecht te verlenen. Inwoning was belangrijker dan het inboorlingschap (het in
de Republiek geboren zijn). 43 Dat blijkt ook uit de in de verschillende Bataafse
wetteksten opgenomen restrictie dat ook inboorlingen de laatste paar jaar in de
Republiek moesten hebben gewoond om te mogen stemmen. Representant De Leeuw
stelde dan ook dat hij liever een vreemdeling die belasting betaalde het stemrecht gaf
dan een inboorling die steeds in het buitenland zat en dus niet deelde in de lasten van
de samenleving. 44
Deze houding kwam grotendeels voort uit economische motieven. De meeste
Bataven onderschreven de gedachte dat de Republiek haar bloei te danken had gehad
aan de toestroom van vreemdelingen die zich in de Republiek hadden gevestigd.
Pieter Vreede liet in de Nationale Vergadering weten dat ‘de aart der republiek den
vryen toegang gaf aan vreemdelingen; hier aan was het land zyn grootheid
verschuldigd geworden: hoe veelen hadden zich niet van elders hier neder gezet, en
onderscheidene takken van Commercie tot ons overgebragt’? Van Lange voegde hier
aan toe dat vreemdelingen niet alleen de commercie tot bloei hadden gebracht, maar
ook vele fabrieken hadden opgericht. 45 In de Grondwettige Herstelling uit 1784 was
al betoogd dat de unieke positie van de Republiek als verlicht vestigingsoord
inmiddels werd overgenomen door andere landen die eenzelfde graad van verlichting
hadden bereikt. Zo zouden er geen (goedkope) arbeidskrachten meer naar de
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Republiek verhuizen, een situatie die volgens de auteurs voorkomen moest worden. 46
De positie van vreemdelingen in de Republiek der Zeven Provinciën was voor
representant Kantelaar zelfs aanleiding om de klassieke republieken van de
Nederlandse te onderscheiden. In de Oudheid kenden deze stadsstaten volgens hem
een negatieve houding tegenover buitenlanders en waren hun wetten met betrekking
tot buitenlanders zeer streng. 47
Dit alles neemt niet weg dat de Bataafse houding tegenover vreemdelingen en
hun plek binnen de Bataafse natie vaak problematisch, tegenstrijdig en gecompliceerd
was. Dat wordt duidelijk als we een van de twistpunten uit het Bataafse
burgerschapsdebat gaan bekijken: het burgerrecht voor Joden. In die discussie stond
weliswaar de vraag centraal of Joden ‘vreemdelingen’ waren of niet, maar bleek
identiteit gebaseerd op culturele en religieuze kenmerken veel belangrijker te zijn dan
inwoningstijd. 48
Joden werden in het vroegmoderne Europa juridisch als vreemdelingen
beschouwd die, afhankelijk van tijd en plaats, al dan niet getolereerd werden en al dan
niet bepaalde burgerrechten mochten uitoefenen. De Republiek der Zeven Provinciën
wordt over het algemeen gezien als een vroegmoderne staat waarin de Joden een
relatief gunstig vestigingsklimaat troffen. Joden konden zich, zeker gedurende de
zeventiende eeuw, redelijk makkelijk vestigen in de Republiek, en dan vooral in
Amsterdam waar het leeuwendeel van de Joodse populatie woonde. Ook het
publiekelijk uitoefenen van de eigen religie werd binnen bepaalde grenzen toegestaan,
en hetzelfde gold voor het ontplooien van economische activiteiten. 49
Joden waren echter geen volwaardige burgers. 50 Op sommige plekken kon het
burgerrecht weliswaar door Joden gekocht worden, maar dit burgerrecht kon niet
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overgeërfd worden en was bovendien beperkter dan het poorterschap voor niet-Joden.
Daarnaast was het burgerschap voor het grootste gedeelte der Joden onbetaalbaar. De
facto waren de meeste Joden dus uitgesloten van de burgerrechten die hierboven
genoemd zijn, en waarvan de uitsluiting van de gilden en daarmee de meeste beroepen
van groot belang is geweest voor de sociale en economische positie van de Joden in
de Republiek. Daarnaast werden de Joden in sociaal-cultureel opzicht als een aparte
groep gezien – zowel door Joden als door niet-Joden. Het beeld van de Joden door
niet-Joden kan onmogelijk in enkele woorden worden samengevat, maar bevatte
opvattingen en (voor)oordelen van theologische en sociale aard waaruit duidelijk
werd dat Joden ‘anders’ waren en dat dit anders-zijn betrekking had op het collectief:
de ‘Joodsche Natie’. 51
Gedurende de achttiende eeuw werd met enige regelmaat gediscussieerd over
de identiteit en sociale positie van de Joden, in de Republiek en daarbuiten.
Verschillende auteurs begonnen daarbij in de loop van de eeuw te pleiten voor een
juridisch gelijkwaardige positie voor Joden in de samenleving. Zij moesten, in lijn
met verlichte opvattingen, beschouwd worden als mensen, en mensen waren allen
gelijk. Het was dan ook onredelijk, zo beweerden verschillende auteurs, om Joden een
afwijkende juridische positie toe te bedelen op basis van al dan niet vermeende
religieuze en sociale verschillen. 52
De meeste auteurs ontkenden niet dat Joden ‘anders’ waren, maar betoogden
dat deze verschillen niet natuurlijk waren maar het gevolg van menselijk handelen en
maatschappelijke instellingen – en die instellingen konden ook weer door menselijk
handelen veranderd worden, zo leerde de verlichte maakbaarheidsgedachte. Juridische
gelijkstelling werd daarbij als een eerste voorwaarde gezien om de sociale en morele
verschillen tussen Joden en niet-Joden te laten verdwijnen. Het internationale debat
over deze kwestie werd ook in de Republiek gevolgd, waar de werken van
Montesquieu, Isaac de Pinto, J.D. Michaelis, Mozes Mendelssohn en John Locke in
het Nederlands werden vertaald en gelezen. Ook Nederlandse auteurs spraken zich
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vanaf de jaren 1730 onder invloed van het verlichtingsdenken uit voor gelijke rechten
voor Joden. 53
Deze opvattingen zouden volgens historici aan de patriotten van de jaren 1780
voorbij zijn gegaan. De patriotten hielden zich over het algemeen niet bezig met de
positie van de Joden, en wanneer dit wel het geval was dan bleek daaruit een afkerige
houding ten opzichte van de Joodse gemeenschap. Dit wordt geïllustreerd aan de hand
van het voorbeeld van Amsterdam, waar de patriotten in 1787 de macht hadden
gegrepen. Hoewel de Joodse kerkvaders, de parnassim, een neutrale houding van de
Joodse gemeenschap in het conflict tussen patriotten en orangisten poogden na te
streven konden zij niet voorkomen dat een deel van de Joodse bevolking hierbij
betrokken raakte. De Joodse gemeenschap was van oudsher prinsgezind, een houding
die onder andere versterkt werd door de economische hervormingsagenda van de
patriotten die volgens velen negatieve gevolgen voor Joden zouden hebben. Bij
verschillende opstootjes en gevechten tussen de patriotten en orangisten waren dan
ook Joden aan orangistische zijde betrokken. Voor veel Amsterdamse patriotten
bevestigde dit het beeld van Joden als prinsgezind, en dus onbetrouwbaar.
Verschillende historici hebben de Amsterdamse gebeurtenissen uit 1787 aangedragen
als verklaring voor de in hun ogen onwillige houding van de Bataven om Joden na
1795 het burgerrecht toe te kennen. 54
Ondanks bovengenoemde argumenten uit de historiografie kan men niet
zeggen dat de patriotten in zijn algemeenheid tegen het Joodse burgerrecht waren. Het
belangrijke patriotse geschrift, de Grondwettige Herstelling, stelde bijvoorbeeld
onomwonden vast dat burgerlijke rechten niet afhankelijk mochten zijn van een
bepaalde geloofsovertuiging. Iemand die achting had voor de Paus of Luther kon net
zo goed het algemeen belang dienen als iemand die leefde naar de letter van de
Dordtse Synode. Ook Joden, die volgens de auteurs te lijden hadden onder de regels
van hun eigen godsdienst, maar net zo goed onder de beperkingen die door de
53
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overheid werden opgelegd, moesten gelijke rechten krijgen. 55 Ook de Verhandeling
over de gelijkheid van Pieter Paulus stelde vast dat burgerlijke rechten niet van
religieuze opvattingen afhankelijk mochten zijn, en dat de beoefening van een ambt
slechts op deugden en talenten gebaseerd dienden te zijn. 56 Bovendien werden in de
patriotse

pleidooien

voor

het

stemrecht,

zoals

in

de

Verhandeling

van

Schimmelpenninck, Joden niet specifiek uitgesloten van het stemrecht. 57
Met de oprichting van de Bataafse Republiek leek het burgerrecht voor Joden
dan ook realiteit te worden. We zagen hiervoor al dat de rechtenverklaring van 1795
burgerlijke discriminatie op basis van religie verwierp, en dat wettelijke gelijkheid
voor katholieken en dissenters zonder veel discussie werd doorgevoerd. Bij de eerste
verkiezingen voor de Nationale Vergadering werden Joden, na veel discussie, ook tot
het stemrecht toegelaten, al werden er geen Joodse representanten gekozen.
Tegelijkertijd bleef op veel plaatsen de uitsluiting van Joden gehandhaafd; gilden
lieten nog steeds geen Joden toe, net als vele genootschappen. Dit was reden voor de
sociëteit Felix Libertate om de autoriteiten aan te sporen werk te maken van het
expliciet formuleren van het Joodse burgerrecht. Felix Libertate was een patriotse
vereniging die in februari 1795 door Joden was opgericht en vooral, maar niet
exclusief uit Joodse patriotten bestond. Zij vertegenwoordigden slechts een kleine
minderheid van de Joodse gemeenschap (de meeste parnassim en rabbijnen waren
tegen gelijkberechtiging), maar maakten hun getalsmatige achterstand goed door hun
activistische houding. 58
Op 29 maart 1796 ontving de Nationale Vergadering, nog geen maand na haar
oprichting, een adres van verschillende burgers, allen Joden en lid van Felix. De
adressanten stelden dat zij, nu zij hun stemrecht hadden uitgeoefend, ook wilden
proeven van ‘het genot van alle die voordeelen, welke de maatschappy aan haare
Leden schenkt’. Representant Van Sonsbeek merkte op dat het niet nodig was dat de
Vergadering zich hier over uitsprak aangezien de Verklaring van de Rechten van de
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Mens en Burger de Joden al toegang had gegeven tot alle maatschappelijke voordelen.
Van Hooff (zelf voorstander van het burgerrecht voor Joden) merkte echter op dat
men een commissie moest benoemen omdat er nog geen principiële uitspraak lag over
de vraag of de Joden als inwoners en burgers gezien moesten worden, of als
vreemdelingen, ‘een afzonderlyk Volk, het geen nog aanspraak maakt op Palestina,
als zyn waar Vaderland’. In het laatste geval kon men hen niet als burgers aanmerken
en het burgerrecht geven. 59
Voorzitter Van der Kasteele benoemde vervolgens een commissie die zich
over het adres uit zou spreken. De benoeming van die commissie was op zichzelf al
een statement, want de meeste van de zeven leden, onder wie de invloedrijke
vertegenwoordigers Hahn en Schimmelpenninck, waren uitgesproken voorstanders
van het burgerrecht voor Joden. Drie van de zeven leden kwamen bovendien uit
Amsterdam, de stad waar het meeste verzet tegen het Joodse burgerrecht bestond.
Veel Amsterdamse revolutionairen, met name hoogleraar en bestuurder J.H. van
Swinden, verzetten zich in de periode 1795-1796 tegen het stemrecht en andere
burgerlijke rechten voor Joden. Joden waren, in de woorden van Van Swinden, wel
degelijk vreemdelingen en maakten als zodanig wel aanspraak op bescherming van
lijf en goed, maar niet op dezelfde rechten als de burgers van de Bataafse Republiek. 60
Vier maanden later, op 1 augustus 1796, las commissiesecretaris Jacob Hahn
het rapport voor. 61 Het stuk bevatte een bespreking van alle verschillende argumenten
die de afgelopen decennia de discussie over het Joodse burgerrecht hadden
gedomineerd, en vormde met een mix van natuurrechtelijke en historische
argumentatie een ondubbelzinnig pleidooi voor de juridische, economische en sociale
emancipatie van Joden. De commissie gaf toe dat ondanks het feit dat Joden
stemgerechtigd waren geweest bij de afgelopen verkiezingen zij in het dagelijks leven
nog steeds last hadden van beperkende maatregelen die na de revolutie waren blijven
bestaan. Het rapport ging vervolgens in op de ‘twintig Eeuwen der onderdrukking en
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vervolging van de Kinderen Israels, door hunne onrechtvaardige medemenschen’. De
commissie had geen goed woord over voor de wijze waarop Joden in de christelijke
samenleving waren behandeld, en verklaarde vanuit deze afwijzing het isolement van
de Joodse gemeenschap: ‘immers tegenwerking is in de geheele natuur gelyk aan
werking’. 62
De commissie ging vervolgens in op de Joodse steun voor het
stadhouderschap. Omkoopgedrag door de Oranjes en het gedeelde belang van Joodse
handelaren en de stadhouder in de Engelse financiële wereld werden aangestipt, maar
niet van doorslaggevend belang geacht. De Joodse liefde voor de stadhouder kwam
volgens het rapport voort uit het feit dat Joden in de Republiek een veilige haven
hadden gevonden toen zij in de rest van Europa vervolgd werden. Uit dankbaarheid
voor hun geredde levens waren zij in de stadhouder hun natuurlijke bondgenoot gaan
zien en hadden zij genoegen genomen met de rol van tweederangs burgers. Het was
de taak van het Nederlandse volk om de vele Joden die nog sceptisch waren
enthousiast te maken voor ‘alle die rechten, al die vryheid, al die verlichting, al dat
heil, en met één woord dat zelfde Vaderland’. Hoe kon men dit doen als men Joden
niet tot het Bataafse volk toeliet?
Joden, zo benadrukte het rapport, waren mensen, en als mensen gelijk. Zo
werkte het ook met Joden als leden van de Nederlandse maatschappij: ‘zy betalen met
de andere Bataven gelyk schot en lot; zy dragen dezelfde lasten, en dezelfde
maatschappelyke schaden; zy moeten dus ook deelgenoten zyn van dezelfde
voordelen en dezelfde baten’. Joden waren bij de volkstelling meegeteld als leden van
het volk en als ‘integrerende Leden van den Souverein in de Grondvergaderingen
opgeroepen’. Hoe kon men Joden, die 1/39ste deel van het volk uitmaakten, uit blijven
sluiten van de gilden en de genootschappen? ‘Geen gedeelte der Maatschappy kan
tegen het geheel zeggen: ik verkies van u een negenendertigste afteknippen en
niettemin zullen die achtendertig negenendertigste delen toch het geheel uitmaken’. 63
Wat kon een redelijk mens hier tegen inbrengen? De commissie gaf toe dat er
over Joden vele vooroordelen waren, en dat zelfs de meest verlichte geesten van de
afgelopen eeuw zich hier moeilijk van hadden kunnen ontdoen: ‘Zelfs Rousseau en
Voltaire delen in den algemeenen afkeer van de Joden, en ook aan de Duitsche Plato,
en aan den schranderen Pinto, hebben de tydgenoten nooit van harten vergeven, dat zy
62
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van Joodschen Ouders geboren waren’. Gelukkig hadden de gebeurtenissen in
Frankrijk en Amerika de zaken in een stroomversnelling gebracht en was het nu
mogelijk ‘om de verbroedering van alle Bataafsche Burgers, onaangezien hunne
Godsdienstige denkbeelden, met verrukking tegemoet te zien’. Om duidelijk te maken
dat de Joden ook Bataafse broeders waren besprak het rapport de argumenten die hier
over het algemeen tegen aangevoerd werden. 64
Ten eerste was daar het argument dat Joden een aparte natie op Nederlands
grondgebied vormden, gebaseerd op het theologische argument dat Joden feitelijk
wachtten op de komst van de Messias, en dat zij ‘reikhalzende’ uitkeken naar het
Beloofde Land. De commissie veegde deze argumenten van tafel. Het was immers
onmogelijk om een politiek belang te stellen in een land dat niet bestond, of in het
geloof dat er ooit een Messias zou komen. Dit waren geloofskwesties, en daar kon de
maatschappij hen niet om uitsluiten. Zij diende zich niet te ‘bemoeijen, met de
Godsdienstige denkbeelden van hare Leden, zo maar dezelve aan de Wet getrouw
zyn, en de gemeene lasten helpen dragen’. Ook het argument dat Joden geen ware
republikeinen konden zijn omdat zij van hun geloof geen wapens mochten dragen
achtte de commissie ongegrond. Zij voerde een groot aantal historische voorbeelden
aan waaruit moest blijken dat het Joodse geloof en de burgerbewapening elkaar niet
uitsloten: Joden hadden in het leger van Alexander de Grote gediend, en ambten
bekleed in het vroege Romeinse Keizerrijk. In het Oostenrijkse leger waren Joden te
vinden, net als in de vloot van de oude Republiek. Ook onder de Bataafse en Franse
legers bevonden zich Joden. 65
Het volgende argument betrof de ‘staat, […] natuurlyk en zedelyk’ waarin de
Joden zich bevonden. De commissie gaf toe ‘dat er veel aanstotelyks, en zelfs iets is
dat afkeer wekt in de houding, de taal, de morsigheid en andere verkeerde
hebbelykheden van vele Joden’, maar liet daar meteen op volgen ‘dat dit alles in zyn
aard toevallig is, en dus allengskens te herstellen en afteleggen’ was. Kwalijke
gebruiken konden echter alleen ongedaan gemaakt worden als men de liefdeloze en
onchristelijke behandeling van Joden zou staken. Daarbij moest men Joden wel hun
godsdienstige gebruiken laten. Men kon hen niet verbieden koosjer te eten, net zo min
als men katholieken hun vastentijd kon ontzeggen. Het vooroordeel dat het Joodse
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geloof toestond christenen te beliegen en bedriegen werd in het rapport ongegrond
verklaard. 66
Het laatste argument betrof de angst dat de bevestiging van het burgerschap in
Nederland zou leiden tot een massale toestroom van arme Joden uit Duitsland en
Polen. Deze angst was wel te begrijpen, gezien het feit dat de Joodse populatie in de
Republiek gedurende de achttiende eeuw vooral was aangevuld met asjkenazische
Joden die gemiddeld laag op de sociaal-economische ladder stonden. Daarbij had de
economische neergang van de Republiek met name een negatief effect gehad op de
Joodse bevolking, die van de handel afhankelijk was. De Republiek zat dan ook niet
te wachten op een nieuwe instroom van armlastigen, en dat gold zeker voor de
Nederlandse Joodse bevolking zelf die de verantwoordelijkheid had over de
armenzorg voor Joden en haar precaire positie in de Nederlandse samenleving niet
wilde verspelen met de komst van nieuwe Joden die de beeldvorming verder zouden
kunnen verslechteren. 67
De commissie stelde echter dat een goede wetgeving ervoor zou zorgen dat
‘bedelende luiaards, of luie lediglopers’ niet naar de Republiek zouden kunnen
komen, of zij nu christen of jood waren. Daarnaast was het niet te verwachten dat het
burgerschap voor Joden voor een immigratiegolf zou zorgen. Dit had immers in
Frankrijk en Amerika ook niet plaatsgevonden: ‘De mensch is in zekeren zin traag, en
aan den grond gehecht, waarop hy leeft’. De commissie concludeerde dat de
Nationale Vergadering zou moeten decreteren dat de Joden tot het Bataafse volk
behoorden, en in die hoedanigheid gelijk waren aan alle andere burgers in rechten en
plichten. De commissie begreep dat hiermee de achterstelling van de Joden van de ene
op de andere dag niet verholpen zou zijn, maar achtte de bekrachtiging van het
principe van belang voor komende wetgevingen. 68
Drie weken later, op 22 augustus, vond de bespreking van het rapport plaats.
Voor- en tegenstanders van het rapport voerden een felle discussie (die ook in de pers
woedde 69), waarbij de argumenten die in het rapport waren genoemd veelvuldig de
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revue passeerden. De crux bleef of men de Joden als deel van het Nederlandse volk
moest beschouwen of als een natie binnen de natie. Die laatste opvatting werd gedeeld
door tegenstanders als Van Hamelsveld, Bicker, Lublink en Van Hoorn. De laatste
gebruikte daarbij een extra argument, dat van de ‘zedelyke staat’ der Joden om zich,
net als een aantal andere leden, niet principieel uit te spreken tegen het burgerrecht
voor Joden, maar te wachten tot de Joden ‘verlicht’ genoeg waren om aan de Bataafse
politiek deel te nemen. Zij dienden afstand te doen van hun eigen wetten en
instellingen om het passief burgerrecht te krijgen. Hun kinderen zouden na zes jaar
onderwijs aan ‘Nederlandse Burgerscholen’ het actief burgerschap verkrijgen. Met
een verwijzing naar de slavenopstand die een aantal jaar eerder op het Caribische
Saint Domingue (Haïti) had plaatsgevonden wees Van Hoorn op het gevaar van het
verlenen van burgerlijke vrijheid aan ‘niet-verlichten’: ‘de Vryheid, zonder
verlichting, is overal gescherpt staal in de handen der Kindsheid’. 70
Deze tegenwerpingen konden niet voorkomen dat een meerderheid van de
vergadering voor het rapport stemde. Vervolgens gingen de voorstanders aan het werk
om de tegenstanders alsnog voor de zaak te winnen. In de commissie die een decreet
ging ontwerpen werd één van de grootste tegenstanders van het Joodse burgerrecht,
IJsbrand van Hamelsveld, benoemd. Daarnaast werden in de tekst van het decreet een
aantal overwegingen opgenomen. Het decreet meldde specifiek dat Joden als
individuen tot het burgerrecht werden toegelaten, en niet als collectief. Ook werd
benadrukt dat Joodse burgers, net als andere burgers, zouden moeten voldoen aan de
eisen die in de toekomstige grondwet gesteld zouden worden. Dit veranderde niets
aan het uitgangspunt van het rapport, maar zorgde er wel voor dat alle leden van de
vergadering zonder gezichtsverlies op 2 september 1796 het decreet konden
goedkeuren:

‘Geen Jood zal worden uitgeslooten van eenige rechten of voordeelen, die aan het Bataafsch Burgerregt
verknocht zyn, en die hy begeeren mogt te genieten, mits hy bezitte alle die vereischten, en voldoe aan
alle die voorwaarden, welken by de algemeene Constitutie van iederen actieven burger van Nederland
gevorderd zullen worden.’ 71
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Het decreet bleek een waterscheiding. Bij de verkiezingen voor de Tweede
Nationale Vergadering werden twee Joodse vertegenwoordigers gekozen – de eerste
Joodse volksvertegenwoordigers van Europa. 72 In opeenvolgende grondwetten
werden Joden niet van het stemrecht en andere burgerrechten uitgesloten, waarmee
politieke gelijkstelling behouden bleef. De voorstanders van het burgerrecht voor
Joden, die in het laatste kwart van de achttiende eeuw steeds groter in getal waren
geworden, bleken in 1796 het pleit gewonnen te hebben van hun tegenstanders in het
Bataafse kamp. De politieke steun van de Fransen in de persoon van de Franse gezant
Noël zal hierbij zeker geholpen hebben, maar uit de gebeurtenissen van 1795, de
debatten in de pers en de Nationale Vergadering en uit de overtuigingen van
invloedrijke kopstukken uit de nationale politiek als Hahn en Schimmelpenninck 73
(die vaak het politieke midden achter zich wist te krijgen) blijkt dat een meerderheid
van de volksvertegenwoordigers zich al eerder achter het Joodse burgerrecht
schaarde. 74
In de historiografie is het decreet van 2 september 1796 wisselend beoordeeld.
Verschillende historici hebben opgemerkt dat discriminatie van Joden op lokaal
niveau ook na de toekenning van het burgerrecht bleef bestaan. Ook was er van
sociale en economische emancipatie van de Joden – toch het einddoel van de Bataven
– nog weinig merkbaar na 1796. 75 Deze beoordeling miskent echter het
beoordelingsvermogen van de Bataven zelf, die beseften dat gelijkheid voor de wet
72
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niet automatisch betekende dat de discriminatie tegen en de sociaal-economische
achterstandspositie van een groot deel van de Joodse bevolking onmiddellijk zou
verdwijnen. Het decreet van 1796 betekende dan ook niet de voltooiing van de
emancipatie
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van

het

emancipatieproces. 76
Begripshistorisch is de uitkomst van de debatten van 1795-1796 van groot
belang omdat werd vastgelegd dat de Nederlandse Joden onderdeel waren van het
Bataafse volk. Dat betekende dat de Joden vanaf dat moment een plaats hadden
binnen het theoretische raamwerk van de politieke natie. Ging dit ook gelden voor
twee andere categoriën inwoners die in de oude Republiek buiten het
burgerschapsbegrip waren gebleven: de inwoners van het platteland en de armen?

Nuttige Burgers
De patriotten hadden zich in de jaren tachtig weliswaar sterk gemaakt voor de
politieke invloed van burgers, maar hadden daarmee vooral de inwoners van de
steden, zowel de stemhebbende als de kleinere niet-stemhebbende steden, op het oog
gehad. 77 Toch werd er in een aantal patriotse geschriften ook aandacht besteed aan het
platteland en zijn inwoners. In 1786 verscheen het pamflet De Adel, geschreven door
Petrus de Wakker van Zon onder het pseudoniem Anonymus Belga. 78 Het pamflet
was één grote aanklacht tegen de adellijke stand, die volgens De Wakker van Zon
onbestaanbaar was met de principes van gelijkheid en vrijheid. Ten eerste had de adel
zijn positie volledig te danken aan de erfelijkheid van rechten en privileges, geheel
tegen de gedachte dat een samenleving gebaseerd was op gelijke rechten en
maatschappelijke status op verdiensten. Ten tweede golden de ridderschappen als
politieke vertegenwoordigers van het platteland. De Wakker van Zon vroeg zich af op
basis van welke toestemming de ridderschappen als vertegenwoordigers van het
plattelandsvolk optraden, en kwam met een ondubbelzinnig antwoord: deze
toestemming was nooit verleend. Daarmee werd de plattelandsbevolking slechts
virtueel vertegenwoordigd, en deze leefde zo in politieke slavernij.
Deze situatie werd door vrijwel iedereen vanzelfsprekend gevonden, klaagde
De Wakker van Zon: ‘Zy zouden niet vry zyn; zy zouden geen Burgers weezen; zy,
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die van den vroegen ochtend af het hunne, vry wat meer als welke andere Classis ook
van inwoonderen, toebrengen, om hunne Landgenooten, ten nutte te zyn. – De
Boerenstand, de wezenlykste steun van ’t Land’. 79 De boodschap was duidelijk: ook
het platteland moest betrokken worden in de politieke hervormingsplannen van de
patriotten. Hoewel het tweede deel van de Grondwettige Herstelling aan deze wens
gehoor gaf door acht te slaan op de politieke ‘onvrijheid’ op het platteland van de
verschillende provincies 80, werd in de jaren tachtig geen verder gevolg gegeven aan
de politieke emancipatie van het platteland, in theorie noch praktijk.
Dat
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niet
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hervormingsplannen werd betrokken had deels te maken met het feit dat de
patriottenbeweging een overwegend stedelijk fenomeen was. Daarbij speelde de
opvatting mee dat de stedelijke bevolking de kern van de Republiek vormde. En dan
vooral een specifiek deel van de stedelijke bevolking. Het waren, zo was de gedachte,
de kooplieden, en in mindere mate de ambachtslieden en winkeliers geweest die voor
de macht en de rijkdom van de Republiek hadden gezorgd. Zij vormden dan ook de
personificatie van de burgerlijke deugden die in de zeventiende en achttiende eeuw
uitgedragen

werden:

ondernemingszin,

hard

werken,

gematigdheid

en

vrijheidslievendheid. 81
Ook voor menig Bataaf golden koophandel en burgerschap nog steeds als twee
nauw aan elkaar verwante begrippen. In mei 1797 besprak de Nationale Vergadering
een rapport over de hervorming van het onderwijs, dat van het grootste belang werd
geacht voor de vorming van het burgerschap. Na een lofzang op de geest van de
Verlichting en het belang van het onderwijs stelde het rapport dat vooral het
rekenonderwijs van belang was voor de Nederlandse burger: ‘Het hoogst belang van
ons vaderland, ligt in den koophandel: dit zelve maakt dus dit, in de vorming van den
burger, ten regel’. 82 De Amsterdamse advocaat J.B. van der Meersch, die we eerder al
tegenkwamen, had in 1795 zijn gehoor in Felix Meritis voorgehouden dat Nederland
toch vooral een ‘Commercieele’ samenleving was. Het was daarom volgens hem en
goed idee om het stemrecht te verbinden aan inkomsten, en niet aan het bezit van een
huis of land:
79
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‘waarom zoude men in een land, dat van de Commercie bestaat, hun, die geen vaste goederen bezitten,
uitsluiten, daar een koopman, uit hoofde zyne Commercieele betrekkingen, dikwijls meer belang bij het
land, en deszelfs bestuur heeft, dan iemand, die een klein huisje of eenige morgen land bezit?’ 83

De associatie tussen burger en stad verdween evenmin, zoals alleen al blijkt uit de
titel van het pamflet Samenspraak tusschen eenen Burger en eenen Landman of uit de
serie samenspraken De oppermacht van het volk, of de grondvergadering gehouden in
de vrijheid, waarin de Boer onderscheiden werd van de Burger. 84
Het positieve belang van de stedelijke handelsgeest was echter lang niet
vanzelfsprekend meer in de Republiek. In de late achttiende eeuw was zij haar
leidende positie op handelsgebied kwijtgeraakt. Men zag de opbrengsten uit de handel
afnemen, terwijl de positie van landen als Engeland en Frankrijk alleen maar sterker
werd. Met het zoeken naar oorzaken voor de economische ‘neergang’ kwam men uit
bij de weelde. Weelde en luxe werden door velen, zowel patriotten als niet-patriotten,
aangewezen als symptoom én oorzaak, van het verval. Weelde, zo luidde het
argument, leidde tot ledigheid, het najagen van eigenbelang in plaats van het
algemeen belang en tot een corruptie van de deugd.
In de Republiek kende het debat over de weelde een specifiek karakter,
aangezien het commerciële karakter van de maatschappij dat hier zo hoog in het
vaandel stond nu juist in de klassieke variant van het republikeinse denken als
veroorzaker van de weelde werd gezien. 85 Commentatoren losten deze spanning op
door te betogen dat de schadelijke effecten van commercie en rijkdom beteugeld
konden worden door welingerichte publieke instanties en te vertrouwen op de
deugdzaamheid van het individu. 86 Met de afnemende welvaart in de achttiende eeuw
kwam deze positieve houding onder druk te staan en begon men met beschuldigende
vingers naar de vermeende veroorzakers van de luxe te wijzen.
In spectatoriale geschriften en pamfletten werd betoogd dat de eerlijke,
eenvoudige koopman uit de zeventiende eeuw nauwelijks meer te vinden was in de
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Republiek. De import van buitenlandse zeden en gewoontes, vooral de eerder
genoemde hang naar uiterlijk vertoon en luxe (afgekeken van de Fransen), was
hiervan de belangrijkste oorzaak. Het gedrag dat hieruit volgde was volgens de
commentatoren zichtbaar aan het stadhouderlijk hof, maar ook bij de koopmansstand.
De oorzaak voor dit gedrag werd echter niet gelegd bij de (geld)handel zelf, maar bij
bovengenoemde buitenlandse invloeden en een verkeerd soort geldhandel. Het waren
vooral de renteniers, die hun kapitaal investeerden in het buitenland en daarmee
persoonlijk gewin boven het algemeen belang stelden, die in de ogen van de critici het
‘ware’ koopmanschap, dat wél bijdroeg aan de nationale welvaart, hadden verruild
voor een onverantwoorde broodwinning. 87
De zorgen over de morele en economische achteruitgang van de Republiek
werden vertaald in het werk van de zogeheten ‘economisch patriotten’, die in het
laatste kwart van de achttiende eeuw een programma ontwikkelden om de economie
te hervormen. In dit hervormingsprogramma werd groot belang gehecht aan het
stimuleren van de koophandel, maar met het voorbehoud dat die handel zich vooral
zou moeten toeleggen op de export van goederen die in de Republiek werden
geproduceerd, en niet op de import en doorvoer van buitenlandse goederen. De
verschillende sectoren van de Nederlandse economie moesten vanaf nu gaan
samenwerken, in plaats van elkaar te beconcurreren. Dit moest gebeuren door
internationaal een mercantilistische koers te varen ter bescherming van de eigen
industrie, maar binnenlands alle productie- en handelsbarrières te slechten. In- en
uitvoerbelastingen van steden en provincies dienden te verdwijnen, evenals de gilden,
die volgens de economisch patriotten met hun monopolies de economische vrijheid
blokkeerden. 88 Hoewel de patriotten het moeilijk eens konden worden over de vraag
of de Republiek het mercantilisme moest doorvoeren of juist meer gebaat was bij
vrijhandel, werd een groot deel van de hervormingsagenda van de economisch
patriotten doorgevoerd in de Bataafse Republiek. Gilden en binnenlandse
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handelsbarrières werden opgeheven, en in de grondwet werd vastgelegd dat in de hele
Republiek een gelijk munten- en matenstelsel ingevoerd zou worden.
De gedachte achter het patriotse economische denken was dat de verschillende
delen van de economische structuur van de Republiek volledig van elkaar afhankelijk
waren. Toch was, ook voor de economisch patriotten, het idee blijven bestaan dat
landbouw en nijverheid in dienst stonden van de handel. In de Bataafse jaren werden
hier vraagtekens bij geplaatst. In 1796 stuurde het Haarlemsche Committé van
Algemeene Welvaart aan de leden van de Nationale Vergadering een verhandeling
over het herstel van landbouw en nijverheid. De verhandeling was voor een groot deel
gewijd aan het verval van de koophandel en de oorzaken van het verval. Er waren
verschillende oorzaken aan te wijzen, maar een van de belangrijkste was de
‘ongelijkheid’. Deze ongelijkheid bestond er vooral in dat de afgelopen eeuwen de
landbouw een ondergeschoven kindje was geweest in de Republiek. Geheel onterecht,
stelden de auteurs. De landbouw was de ‘eerste bron van Volks-geluk’. Zonder de
opbrengsten van de landbouw kon geen volk bestaan: ‘De landbouw is onafhangelijk.
Zij behoeft niemand, en allen hebben haar nodig’. De voortbrengselen van de vee- en
akkerbouw konden bewerkt worden en geruild met de opbrengsten van andere volken
(de ‘tweede bron van Volks-geluk’), ‘waar uit dan, eindelijk, een derde bron van
voorspoed, de Koophandel met andere Volken, is voortgevloeid’. 89
In deze voorstelling van zaken was de landbouw de eerste noodzakelijke
schakel in het bereiken van welvaart en volksgeluk. Dat dit in de Bataafse Republiek
meer dan voorheen werd benadrukt had voor een deel te maken met de politieke en
economische omstandigheden. Door de oorlog met Engeland en het verlies van
verschillende koloniën kwam de handel verder onder druk te staan. De enige
autonome groeisector van enig belang was in deze periode de landbouw. 90 Toch werd
ook vooral het karakter van de landbouwers benadrukt in het vertoog van de
Haarlemse sociëteit. De volksvertegenwoordigers zouden moeten erkennen ‘dat de
Landbouw, die Stand der gezellige Maatschappij is, waarin de mensch het minst van
zijnen oorsprongelijken staat is afgeweeken, en waarin onze natuurlijken Gelijkheid
het best gehandhaafd, en meest ongeschonden bewaard kan worden’. Deze passage
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doet denken aan het werk van Rousseau, die ook werd genoemd in de eerste zin van
de verhandeling. Rousseau had in zijn Contrat Social gesteld dat gelijkheid in een
samenleving alleen mogelijk was bij een zo klein mogelijke arbeidsdeling. Het
plattelandsbestaan maakte dit mogelijk. 91 Stimulering van de landbouw was dan ook
van het grootste belang, zo moesten de volksvertegenwoordigers beamen: in de
constitutie werd dit beginsel vastgelegd.
De emancipatie van het platteland werd ook in politieke zin voltrokken.
Erfelijke titels en privileges werden voor vervallen verklaard, en hetzelfde gold voor
de traditionele standenvertegenwoordiging. Dat betekende dat de niet-adellijke
inwoners van het platteland vanaf nu dezelfde (politieke) rechten hadden als die van
de steden. Ook zij kregen, mits aan de kwalificaties voor het stemrecht voldaan werd,
een stem in de politiek. De revolutie betekende voor het platteland dan ook een
radicale breuk met het verleden; de (gegoede) boeren en andere inwoners van dorpen
kregen nu politieke macht ten koste van de edelen. 92
De stemgerechtigde bevolking van het platteland werd ook aangemoedigd om
van deze macht gebruik te maken. In 1795 werd de bevolking van de kleine steden en
het platteland aangespoord om vertegenwoordigers te sturen naar de vergadering van
de provisionele volksvertegenwoordigers van Holland. Nu de ridderschappen waren
afgeschaft kon de bevolking haar rechten – die hier werden voorgesteld als oude
rechten – eindelijk uitoefenen: ‘het tydstip uwer herstelling in uwe rechten als mensch
en burger – het tydstip, waar in gy afgevaardigden moet zenden, om in de vergadering
der provisioneele representanten ook uwe hoogwigtige belangen te behartigen’. 93 In
de Eerste Nationale Vergadering kwam deze oproep duidelijk tot uitdrukking: 50 van
de 126 vertegenwoordigers kwamen van het platteland, tegenover 41 uit de steden en
35 uit gemengde stad/platteland-districten. 94
Dat de plattelandsbevolking ging stemmen was volgens de oproep om twee
redenen belangrijk. Ten eerste zouden de volksvertegenwoordigers het hele volk en
dus het algemeen belang vertegenwoordigen. Om hun werk van legitimiteit te
91

Verhandeling over het herstel van landbouw en nĳverheid, 1-4.
S.W. Verstegen, Gegoede ingezetenen. Jonkers en Geerfden op de Veluwe tijdens Ancien Régime,
revolutie en restauratie (1650-1830) (Amsterdam 1989) 144-145; zie ook Schama, Patriotten en
bevrijders, 270 ev.
93
Aansporing aan de ingezetenen der kleine steden en van het platteland van Holland, om gelastigden
aftevaardigen ter algemeene vergadering der provisionele volksrepresentanten in ’s Hage (Leiden; Du
Mortier 1795, Knuttel 22482).
94
Van Himbergen, De constitutionele denkbeelden en de achtergronden van de leden der eerste
Nationale Vergadering, 24.
92

164

verschaffen was het essentieel dat een zo groot mogelijk deel van het volk zijn stem
zou uitbrengen. Maar hoewel de vergadering het algemeen belang diende was de
aanwezigheid van vertegenwoordigers die specifiek van het platteland kwamen
wenselijk. Hoe zou de vergadering anders op de hoogte kunnen zijn van de wensen,
omstandigheden en verlangens van het platteland? Hun stem, zo bleek uit
bovenstaande oproep, zou tot op het hoogste niveau gehoord moeten worden. 95
Hoewel de verhouding tussen stad en platteland in de historiografie overwegend
beschreven wordt als onproblematisch, symbiotisch en integrerend, 96 laat het
voorbeeld zien dat de belangen van stad en platteland verschillend konden zijn. De
Bataafse omwenteling bracht aan het licht dat er soms ook sprake was van rancune
onder de plattelandsbevolking ten opzichte van de steden. Op de Veluwe bijvoorbeeld
werd door plattelandsbewoners betoogd dat het platteland meer inwoners telde, meer
belastingen opbracht, meer betekende voor de economie, maar minder profiteerde van
de belastingopbrengsten dan de steden. 97
Met de politieke gelijkstelling van stad- en plattelandsbevolking verdwenen de
verschillen en wederzijdse vooroordelen niet. Zo gebeurde het dat Jacob van Manen
(uit de stad Utrecht) zich uitsprak voor het benoemen van toezichthouders bij
verkiezingen op het platteland. Men kon de ‘eenvoudigen Landman’ de organisatie
voor de grondvergaderingen niet zomaar toevertrouwen, zo vond hij. 98 Ook was er
geen sprake van dat de boer de plaats van de koopman innam als icoon van de
Nederlandse identiteit. Bij de gedachtevorming over het Bataafse burgerschap werd
echter wel benadrukt dat niet alleen de stedelijke kooplieden en regenten ‘ware’
burgers waren. Economische omstandigheden en de ontwikkelingen in het politiekeconomisch denken zorgden ervoor dat de gedachte kon postvatten dat de
verschillende sectoren van de economie op gelijke voet stonden: allen waren even
belangrijk en van elkaar afhankelijk. De positieve betekenis die hierbij aan de
landbouw en het boerenbestaan werd gegeven hielpen bij het nationaliseren van het
burgerschapsbegrip. Boeren droegen net zo veel bij aan de maatschappij als de leden
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van de stedelijke bovenlaag (zij waren even ‘nuttig’) en maakten evenveel aanspraak
op het burgerschap – in welke vorm dan ook. 99
De invulling van het gelijkheidsidee die hieraan ten grondslag lag werd ook
gebruikt in de discussies over het stemrecht voor bedeelden, mensen die armenzorg
ontvingen. Over de vraag of personen die voor hun onderhoud (gedeeltelijk)
afhankelijk waren van de giften van de maatschappij voor alle politieke rechten in
aanmerking kwamen verschilden de Bataven sterk van mening. Bij de verkiezingen
voor de Eerste Nationale Vergadering waren alle mannen van twintig jaar en ouder
die langer dan één jaar in de Bataafse Republiek hadden gewoond stemgerechtigd. In
het Plan van Constitutie was echter de bepaling opgenomen dat ‘allen, die in het laatst
verlopen Jaar, tot den dag der oproeping te rekenen, uit de Arme-kasse eenige
bedeeling hebben genoten’, van het stemrecht werden uitgesloten. 100
Het artikel leidde tot grote verontwaardiging onder een deel van de
volksvertegenwoordiging. Volgens Coert van Beyma was het artikel in strijd met de
beginselen van het Plan zelf. In een eerste redactie van het Plan van Constitutie door
een commissie onder leiding van Jacob Hahn (naar het aantal leden de ‘commissie
van zeven’ genoemd) was het artikel betreffende het stemrecht voor bedeelden
overgenomen. Deze commissie had echter een rechtenverklaring voor het herziene
Plan geplaatst, en deze verklaring stelde in het derde artikel: ‘elk behoeftig Lid der
Maatschappy heeft recht, om van haar werk te vorderen, en hy, die niet kan werken,
onderstand’. 101 Dit recht legde de maatschappij volgens Van Beyma de plicht op om
haar leden van werk en onderstand te voorzien. Als men iedere burger die aanspraak
maakte op deze maatschappelijke verplichting van het stemrecht zou uitsluiten, dan
hoorden hier ook die burgers bij die ‘eenige renten, pensioenen of tractementen’ van
de maatschappij ontvingen. Deze mensen hadden echter wel stemrecht, dus waarom
degene ‘die, by voorbeeld, zyne gezondheid, of het gebruik zyner ledemaaten aan het
welzyn der Maatschappy heeft opgeofferd’ uitsluiten? Dit druiste volgens Van Beyma
in tegen de ‘wysbegeerte der achttiende eeuw’. 102
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Hij werd hierin bijgestaan door Jacob Hahn, die de uitsluiting van behoeftigen
evenmin kon rijmen met de rechtenverklaring. Als men bedeelden uitsloot omdat zij
niets bezaten, dan werden ‘Bezitters toegelaten omdat zy iets bezitten, en dan is het
ook zeker dat hoe ryker een Burger is, hoe meer hy in den Staat moet te zeggen
hebben. Dit is de Overheersching of de zogenaamde Aristocratie der Ryken’. 103 Bezit,
zo meende ook Vreede, stond los van de natuurlijke rechten die ieder burger bezat.
Eén van die rechten was het recht op zelfbestuur, en dit kon men dan ook niet
weigeren aan bedeelden. Voorstanders van de uitsluiting van bedeelden hadden
volgens Vreede beweerd dat behoeftigen, aangezien zij teerden op de algemene
middelen en er niet aan bijdroegen, geen nut hadden voor de maatschappij en daarom
uitgesloten dienden te worden. Dit was volgens Vreede onzin. Wie waren het die de
fabrieken draaiende hielden? Wie waren het die het leger en de vloot vormden en het
land beschermden? Het waren de volksklassen, die met deze werkzaamheden het land
overeind hielden en net zo veel, zo niet meer nut hadden voor het vaderland dan de
rijken. Deze mensen het stemrecht ontzeggen omdat ze een deel van het jaar steun
nodig hadden achtte hij in strijd met de beginselen van een ‘vryen Burgerstaat’. 104
Dat laatste begrip was nu net het punt waar de tegenstanders van Vreede in het
debat over vielen. Een stemgerechtigd burger moest een vrij man zijn, stelden zij, en
hoe kon men vrij zijn als men afhankelijk was van de staat, en zo arm dat men maar al
te makkelijk beïnvloed of omgekocht kon worden? Vrijheid betekende vooral
financiële onafhankelijkheid. ‘Het voornaamste doel van een weldenkend braaf
burger’, debiteerde Bernard Nieuhoff, moest zijn ‘dat hy zyn eigen brood eet’. 105
Deze opvatting sloot aan bij het republikeinse vrijheidsideaal van de financieel
onafhankelijke burger, dat in de late achttiende eeuw nog sterk aanwezig was.
Maar die uitleg van onafhankelijkheid werd door verschillende Bataven in
twijfel getrokken. Wie is er eigenlijk onafhankelijk, vroeg Vreede zich af. Iemand die
in een fabriek werkte en hier voldoende loon mee verdiende was feitelijk afhankelijk
van de eigenaar van de fabriek. Toch mocht hij stemmen, en werden de mogelijke
slachtoffers
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Patroon’ afhankelijk waren, waren in deze zin hetzelfde als diegenen die van de staat
afhankelijk waren. Afhankelijkheid van de staat, zo redeneerde Vreede verder, hield
in dat men verzekerd was van ‘deksel en brood’, ‘en Burgers, dien dat verzekerd is,
zyn in een staat gesteld om onafhangelyk te zyn’. 106
Het verlenen van volledige politieke rechten aan bedeelden had vele
voorstanders, zowel in de Nationale Vergadering als in de publieke opinie. 107 Het
argument dat ook de armere klassen nuttig en onafhankelijk waren, en daarmee deel
uitmaakten van een ‘vryen Burgerstaat’, bleek echter niet overtuigend genoeg. Een
meerderheid van de Vergadering stemde dan ook voor het behoud van het artikel over
de uitsluiting van bedeelden. Ook in de Staatsregeling van 1798 werden bedeelden
uitgesloten, zij het dat de periode waarin men geen bedeling mocht ontvangen werd
teruggebracht van een jaar naar een half jaar. In de Staatsregeling werd ook een
andere groep van het stemrecht uitgesloten. Huisbedienden die bij hun werkgevers in
huis woonden werden geacht niet belanghebbend, onafhankelijk en dus vrij genoeg te
zijn om te mogen stemmen, hoe ‘nuttig’ ze ook konden zijn voor de samenleving.
Ook in deze discussies keert het moderne ongelijkheidsdenken terug: leden van de
laagste sociaal-economische klassen kregen volledige burgerrechten als zij in staat
bleken zich uit hun armoede ‘op te werken’, maar het was tegelijk duidelijk dat een
grote groep burgers nog niet aan alle eisen voldeed en hier voorlopig ook niet aan zou
voldoen.
Desalniettemin laat het debat zien dat de discussieruimte over politieke
grondbeginselen groot was gedurende de beginjaren van de Bataafse Republiek. De
discussie laat bovendien zien hoezeer het republikeinse denken onder druk stond in de
late achttiende eeuw, en hoe het onder die druk werd aangepast. Pieter Vreede
gebruikte een utilitaristisch argument om de republikeinse gedachte dat een ‘vryen
Burgerstaat’ bestaat uit onafhankelijke burgers te herdefiniëren. Die aanpassing was
voor Vreede noodzakelijk omdat hij enerzijds uitging van de gelijkheid van alle
Nederlandse burgers, maar anderzijds besefte dat die Nederlandse burgers geen
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gelijke positie innamen in de grootschalige en commerciele Bataafse samenleving.
Door het begrip nut te introduceren en afhankelijkheid anders te definiëren probeerde
Vreede het positief geformuleerde republikeinse vrijheidsideaal te behouden. De
belangrijkste vraag die daarbij speelde – welke burgers konden geacht worden een
onafhankelijk oordeel te vellen over staatszaken – stond ook aan de basis van een
andere discussie: de politieke rol van de vrouw.

Burgers en Burgeressen
In de roerige zomer van 1797, op het moment dat voor- en tegenstanders van het
grondwetsontwerp campagne voerden in de aanloop naar het referendum over de
grondwet, verscheen in Amsterdam een serie samenspraken getiteld De oppermacht
van het volk. De fictieve gesprekken vonden plaats in café De Vrijheid, waar een
breed scala aan karakters discussieerde over de hete hangijzers van dat moment. Een
van de aanwezigen in De Vrijheid was een vrouw genaamd Grietje, die haar mening
over het Ontwerp niet onder stoelen of banken stak. Spottend merkte ze op dat alles
gedaan werd ‘om die mooie Constitutie zonder vrouwen’ er door te krijgen. Als het
aan haar lag zou hier echter niets van terecht komen. Ze stelde dat zij en andere
vrouwen de ‘Aristocratische mannen voor de broek zullen geven’. Zou een soort die
grote namen als Betje Wolff, Aagje Deken en Petronella Moens had voortgebracht
‘maar een nul in ’t cijfer zijn?’ 108
Met het uitbreken van de revoluties van de late achttiende eeuw werd, naar
aanleiding van het geradicaliseerde natuurrechtdenken waarin gelijkheid een centrale
positie innam, de rol van de vrouw in de maatschappij bediscussieerd. Ook in de
Bataafse Republiek was dit het geval. Hadden vrouwen dezelfde rechten als mannen?
Konden zij op dezelfde voet als mannen participeren in het openbare en politieke
leven? Vanuit begripshistorisch perspectief is het vooral interessant en uniek dat de
vrouw – de burgeres – een rol kon worden toebedicht in de politiek, terwijl dat lang
voor en na die tijd niet het geval was. Het is vervolgens zaak om te onderzoeken hoe
die burgeres gedefinieerd en besproken werd, omdat dat inzicht geeft in de
gecompliceerde wijze waarop de openbare ruimte en ‘de politiek’ in de Bataafse
Republiek werd vormgegeven en bediscussieerd. 109 Een zuiver juridische blik is
108
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vrouwenemancipatie in de Bataafse Republiek ‘mislukte’ omdat vrouwen uiteindelijk
niet dezelfde rechten kregen als mannen. 110
Laten we toch beginnen bij de discussie over de (grond)wettelijke rechten van
vrouwen. Het bekendste pleidooi voor volledige politieke en sociale rechten voor
vrouwen is ongetwijfeld een pamflet dat in 1795 verscheen: Betoog, dat de vrouwen
behooren deel te hebben aan de regeering van het land. 111 De anonieme auteur,
P.B.v.W., betoogde hierin dat vrouwen, gelet op de gelijkheid van alle mensen, net als
mannen het stemrecht verdienden. Vrouwen hadden, in tegenstelling tot wat velen
beweerden, dezelfde capaciteiten als mannen, dezelfde verstandelijke vermogens, en
hetzelfde recht om te besluiten door wie ze geregeerd wilden worden. Het pamflet
was één grote aanklacht tegen de gedachte dat de ondergeschikte positie van de vrouw
haar belemmerde politiek actief te zijn.
Deze positie was volgens P.B.v.W. voortgekomen uit het heerszuchtige gedrag
van mannen. Dit werd volgens de auteur bewezen door het feit dat de rol van de
vrouw in elke cultuur verschillend was, en door voorbeelden van vrouwelijke heersers
als Catharina de Grote en Christina van Zweden. De mannelijke overheersing, zowel
in de samenleving als binnen het huwelijk, was geen natuurlijk gegeven, maar een
despotiek systeem dat net zo goed diende te verdwijnen als het regentendom van de
oude Republiek. 112 Het is goed mogelijk dat het pleidooi voor politieke rechten
samenhing met de economische omstandigheden. Uit recent onderzoek is gebleken
dat de economische activiteiten van vrouwen in de Republiek in de loop van de
achttiende eeuw toenamen, en dat daarmee hun sociaal-economische positie versterkt
werd. 113
In de beginfase van de Bataafse Republiek was het radicale gelijkheidsvertoog
niet beperkt gebleven tot een theoretische discussie. Bij de lokale verkiezingen van
1795 in Dokkum en Leeuwarden was bepaald dat ‘alle zodanige weduwen en
110

Voor het perspectief van mislukking, zie M. Gunning, Gewaande rechten: het denken over vrouwen
en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie (Zwolle 1991) 272, 288; Kloek en
Mijnhardt, 1800 Blauwdrukken, 255-259; Els Kloek, Vrouw des huizes. Een cultuurgeschiedenis van
de Hollandse huisvrouw (Amsterdam 2009) 136.
111
P.B.v.W., Betoog, dat de vrouwen behooren deel te hebben aan de regeering van het land
(Harlingen; Volkert van der Plaats 1795, Knuttel 22558).
112
P.B.v.W., Betoog, dat de vrouwen behooren deel te hebben aan de regeering van het land, 1-3.
Vergelijk Aerts en Everard, ‘Burgeres’, 195-196.
113
Danielle van den Heuvel, Women and entrepreneurship. Female traders in the Nortern Netherlands,
c. 1580-1815 (Amsterdam 2007) 277: ‘The Dutch Golden Age was thus not the Golden Age of female
entrepreneurship; that arose approximately a century later’.

170

ongetrouwde vrouwen, die een eigen huishouding hebben’ stemgerechtigd waren.
Deze steden namen daarbij overigens wel een uitzonderingspositie in. 114 Deelname
van vrouwen aan politieke acties was echter niet ongebruikelijk, zoals blijkt uit
verschillende beschrijvingen van de Revolutie in het begin van 1795. Vrouwen namen
actief deel aan de vrijheidsfeesten, en in Haarlem en Dordrecht waren revolutionaire
vrouwenclubs opgericht. 115 Een jaar later werd het land nog steeds opgeschrikt door
revolutionaire acties waarbij vrouwen betrokken waren, zo blijkt uit een brief in het
weekblad De Republikein. Een ‘Oprechten Amsterdamschen Medeburger’ beklaagde
zich over het feit dat welgestelde burgers uit hun woonplaatsen verjaagd werden door
‘Haagsche Comité’s, die men zegt van dien aart te zijn, dat niet alleen de Mannen, maar ook Vrouwen
en Kinderen, met de Dienstboden, daarbij moeten assisteeren. Tot nog toe verbeeldde ik mij, dat wij,
Mannen, alleen geroepen werden, om over ’s Lands zaken te adviseeren, te delibereeren, en te
concludeeren. Zou het waar zijn, dat Vrouwen en Kinderen tegenwoordig al mede in aanmerking
komen? O Gezegende Kerkstaat! Ja, dan durf ik mij hartelijk vleijen, dat het einde der dagen al vrij
spoedig begint te naderen.’ 116

Het pleidooi voor deelname van vrouwen aan de Bataafse politiek drong door
tot in de Nationale Vergadering. Op 12 januari 1797 vroeg representant Ten Berge of
vrouwen, aangezien de Vergadering de dag ervoor had vastgesteld dat
vertegenwoordigers verkozen zouden worden door stemgerechtigde burgers, ‘ook
Stemgerechtigden zullen zyn’? De voorzitter van de vergadering, Lambert van Eck,
antwoordde dat dit niet zo was, want ‘Vrouwen zyn geen Stemgerechtigde
Burgers’. 117 Vrouwen mochten blijkbaar niet stemmen omdat zij burgeressen waren
en geen burgers, maar waarom mochten burgeressen niet stemmen?
Een dag eerder had Jacob Hahn de positie van vrouwen al besproken, toen de
vraag aan de orde was of jongemannen die in schutterijen dienden stemrecht kregen,
ook al waren ze jonger dan de wettelijke leeftijdsgrens van twintig jaar. Hahn vond
dat ‘diensten en krachten’ geen reden mochten zijn om uitzonderingen op het
stemrecht te maken. Want wat moest men dan met de vrouwen, die het land
uitstekende diensten bewezen, ‘en zyn er niet velen onder ons die weten dat zy
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krachten hebben? En echter schynt my hun eigen en het algemeen welzyn niet te
vorderen, dat zy stemgerechtigden zyn’. 118
Expliciete gronden voor het uitsluiten van vrouwen gaf de Vergadering niet.
Deze werden wel gegeven in verschillende pamfletten en verklaringen van lokale
overheden. Het belangrijkste argument voor het uitsluiten van vrouwen van het
stemrecht – iets dat in wetsteksten zelden expliciet gebeurde – kan worden
samengevat met een opmerking uit de Korte verklaring van rechten en plichten van
Burgers, in betrekking tot Burgers, die in 1795 door het provisionele bestuur van de
stad Utrecht was uitgegeven. ‘Vrouwen’, stelde de verklaring, ‘zijn menschen, maar,
onder het opzicht en bescherming der Mannen staande, zyn zy geene Burgers’. 119
Vrouwen, zo werd duidelijk, konden geen aanspraak maken op het stemrecht omdat
zij niet onafhankelijk waren. Dit afhankelijkheidsargument, dat ook in de discussies
over bedeelden werd gebruikt, werd kernachtig samengevat in De Republikein:

‘Alle Burgers hebben een gelijk recht op de bescherming hunner persoonen, eigendommen en vrijheid.
Dan, naardien elk recht eenen tegenovergestelden plicht in zich bevat, en alle Burgers niet even
vermogende zijn, om tot de algemeene behoeften, de bescherming der algemeene rechten en vrijheid,
bijtedragen, vloeit hier uit voord eene bijzondere wijziging van den invloed op de algemeene bestelling
van zaken. Dus zijn de vrouwen, (ten minsten, volgens den tegenwoordigen staat der dingen, zoo lang
de opvoeding niet eenpariger tot één doel van alle Leden der Maatschappij gericht is), Kinderen, die
zich zelven niet kunnen bestuuren, Persoonen, die hunnes verstands onmachtig, of aan eenige
vervolging der Wet onderworpen zijn, Armen, die op gemeene kosten onderhouden werden, en
eindelijk Vreemdelingen, die slechts een wijl tijds vertoeven, natuurlijker wijze, hiervan
uitgesloten.’ 120

Argumenten die betrekking hadden op vermeende fundamentele biologische
en sociaal-culturele verschillen tussen mannen en vrouwen kwamen voor, maar
werden vrijwel nooit gebruikt om vrouwen een rol in de politieke sfeer te ontzeggen.
Het gebruik van genderspecifieke eigenschappen die vrouwen het regeren onmogelijk
zouden maken – vrouwen zouden emotioneel, irrationeel en zwak zijn – kwam
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nauwelijks voor in de politieke pamfletten en debatten. 121 Wel bestond de angst dat de
aanwezigheid van vrouwen in de politieke arena zou leiden tot een afname van de
concentratie veroorzaakt door de natuurlijke seksuele spanningen tussen man en
vrouw. 122 Dit was, zoals P.B.v.W. duidelijk maakte, vooral een probleem dat mannen
hadden; vrouwen moesten in dezen boeten voor de tekortkomingen van de man, niet
omgekeerd. 123
Vrouwen werden juridisch gezien te afhankelijk geacht om het actief en
passief stemrecht te krijgen. In de Staatsregeling van 1798 werden vrouwen niet
expliciet uitgesloten (wel werd alleen verwezen naar ‘burgers’ en ‘hij’), maar
toegelaten tot de grondvergaderingen werden zij niet. Dat leidde in juli 1798 nog tot
een vurig betoog in het tijdschrift de Revolutionaire vraagal dat onder redactie stond
van Gerrit Paape. 124 De auteur, S.P.H. (‘uit naam van het Vrouwen Collegie’),
betoogde in het stuk ‘Waarom zouden de vrouwen het land ook niet kunnen
regeeren?’ dat ook vrouwen het actief en passief stemrecht dienden te krijgen. Het
stuk was gebaseerd op dezelfde argumenten als die van P.B.v.W. Vrouwen waren
mensen en hadden dus dezelfde rechten als mannen (de auteur verwees expliciet naar
het derde artikel van de Staatsregeling waarin de gelijkheid van rechten was
vastgelegd). Vrouwen waren net zo capabel en misschien wel capabeler dan mannen
om het land te besturen. Vrouwen het recht ontzeggen om te stemmen en te regeren
was in strijd met de rede, de rechtsgeleerdheid en de godsdienst. 125 Het stuk
verscheen niet toevallig aan het einde van juli 1798, want op dat moment vonden de
verkiezingen voor het Vertegenwoordigend Lichaam plaats die in allerijl waren
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uitgeschreven na de tegencoup van 12 juni. 126 Het momentum mocht echter niet
baten: vrouwen beleven uitgesloten van het stemrecht.
Dat betekende niet dat vrouwen elke vorm van politieke participatie ontzegd
werd. Vrouwen schreven regelmatig verzoekschriften naar de Nationale Vergadering.
Meestal, maar dit gold voor het overgrote deel van alle rekesten, met een persoonlijk
verzoek voor een pensioen, toestemming voor een huwelijk of amnestie voor een man
of familielid dat in de gevangenis zat. Maar vrouwen schreven ook verzoekschriften
met een meer politieke boodschap, zoals op 9 mei 1797, toen een rekest binnenkwam
van A. van der Linden en andere vrouwen, 'burgeressen der Stad Leyden,
verzoekende in haar kring het effect der Revolutie en het genot der Vryheid te mogen
genieten'. Representant Evers merkte nog smalend op dat dit verzoek zo onduidelijk
was dat het misschien goed zou zijn om een 'Commissie van ongetrouwde Leden
dezer Vergadering' te benoemen om met deze burgeressen te 'aboucheren' en ze om
'nadere elucidatie' te vragen. Voorzitter Bicker stelde echter dat de Vergadering zeker
niet zou weigeren 'de Burgeressen alle mogelyk genot der Vryheid te accordeeren'.
Het adres werd ter notificatie aangenomen, nadat representant Van Leeuwen
tevergeefs geprobeerd had om van deze burgeressen een 'honorabele mentie' in de
notulen op te laten nemen. 127
Die eervolle vermelding viel wel ten deel aan een gezelschap van 28
‘Vaderlandsche Vrouwen’ dat op 29 december 1797, aan de vooravond van de eerste
staatsgreep, een rekest in dichtvorm naar de Vergadering stuurde. Daarin betoogden
zij klaar te staan om de radicale doelen van de revolutie, zoals de ‘een en
ondeelbaarheid, 's Volks eigen Oppermacht' en 'de zuiv're Egaliteit' te redden. 128 Het
rekest werd gedrukt en lag vervolgens ter inzage en ondertekening door
‘gelijkgestemde vrouwen’ in het huis van de auteur van het rekest, Johanna Jacoba
van Haren. Het adres werd in januari 1798 nog elf maal ingezonden met in totaal 84
handtekeningen, wat het totaal aantal ‘vaderlandsche vrouwen’ op 112 bracht. 129 Ook
andere vrouwen, zoals Petronella Moens en Catharina Heybeek waren actief als
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schrijfster en uitgeefster en oefenden daarmee het recht uit zoals dat in 1798 in de
Staatsregeling verwoord werd: 'Ieder Burger mag zijne gevoelens uiten en
verspreiden, op zodanige wijze, als hij goedvind, des niet strijdig met het oogmerk der
Maatschappij'. 130
Burgeressen waren ook op een andere wijze betrokken bij de nieuwe politieke
gemeenschap. In het vorige hoofdstuk werd al gerefereerd aan de publieke tribune van
de Nationale Vergadering, die voor de helft uit plaatsen voor vrouwen bestond.
Datzelfde gold voor de loges van het Corps Diplomatique, dat 8 plaatsen voor dames,
en 8 plaatsen voor heren had. 131 Daarnaast werden vrouwen in politieke publicaties
aangesproken als lezer, waarmee auteurs duidelijk maakten dat vrouwen ook deel
konden, of zelfs moesten nemen aan onderdelen van het politieke proces. In het
Dagverhaal van 10 maart 1797 stond een advertentie afgedrukt voor Mary
Wollstonecrafts A Vindication of the Rights of Woman uit 1790. In dit boek had
Wollstonecraft betoogd dat vrouwen dezelfde natuurlijke rechten hadden als mannen,
en dat zij gezien moesten worden als verstandelijke wezens en niet als bezit of slaaf
van hun man. Dat veel vrouwen dom en onwetend waren lag niet aan hun aard maar
(en we zien hier waar de inspiratie van P.B.v.W. vandaan kwam) aan de
ondergeschikte rol van de vrouw binnen de samenleving waardoor zij niet in
aanmerking kwam voor goed onderwijs. In de advertentie werd een Nederlandse
vertaling door IJsbrand van Hamelsveld, getiteld Verdediging van de Rechten der
Vrouwen, aangeprezen. Dit boek verdiende, meer dan enig ander, de aandacht 'der
schoone sexe', die een paar regels verder direct werd aangesproken: 'Nederlandsche
Vrouwen! van welken rang, staat, jaaren of denkwyze gy zyt, leest dit Boek!' 132
Ook het blad De Republikein richtte zich een enkele keer expliciet tot zijn
vermeende vrouwelijke lezers. In de zevende aflevering werden de Bataafse vrouwen
aangespoord om zich te blijven inzetten voor de revolutie en niet onverschillig te
worden, ‘in een Land, dat Moensen, Herman’s, Hasselaar’s en Reigersbergen’s heeft
opgeleverd – in een Gewest, dat niet slechts door mannelijke kracht, maar ook door de
vaderlandsmin der Vrouwen, uit de golven verrezen, en in een aangenaam oord
herschapen is’. Vervolgens werden zij aangesproken op hun plicht om het
130
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revolutionaire vuur brandende te houden. ‘Wanneer gij, fiere Maagden, op welken ons
Nederland zich beroemt, den verwijfden, als eenen zielloosen beuselaar, den
wellustigen, als een slaaf van woesten driften, met verachting bejegent’, dan zou de
revolutie volgens De Republikein gered zijn. 133
In beide voorbeelden werd de rol van de vrouw gedefinieerd als die van
opvoedster van (toekomstige) Bataafse burgers en hoeders van de revolutionaire
idealen. In die context moeten we de Bataafse pleidooien voor onderwijs voor
vrouwen of meer gelijkwaardige rechten binnen het huwelijk plaatsen. Het Betoog
van P.B.v.W. is hier een voorbeeld van, maar ook het werk van de Groningse
hoogleraar F.A. van der Marck. In zijn Schets over de Rechten van den Mensch uit
1798 betoogde hij dat mannen en vrouwen binnen het huwelijk gelijk dienden te zijn
en dat vrouwen dezelfde scholing als mannen dienden te krijgen, aangezien zij 'als de
mannen redemachtige wezens, inboorlingen van dit heelal en schepzels van God' zijn.
Voor Van der Marck hield dit onder meer in dat zij tot universiteiten toegelaten
zouden moeten worden en promotierecht zouden moeten krijgen. 134 'Docteressen'
zouden er niet komen in de Bataafse Republiek, evenmin als gelijke rechten binnen
het huwelijk. De artikelen over het huwelijksrecht van het Burgerlijk Wetboek van
1809 bepaalden dat de man het ‘hoofd der echtvereeniging’ was. De vrouw diende
haar man te gehoorzamen en zij bleef, als vanouds, handelingsonbekwaam. 135
In het burgerschapsdiscours van de periode 1795-1801 was de gedachte dat
vrouwen rationele wezens waren wier mening er toe deed echter sterk aanwezig. De
rol van de burgeres werd daarbinnen op verschillende manieren ingevuld. Zo werd
haar rol als opvoedster van komende generaties republikeinen duidelijk benadrukt. 136
Deze jonge republikeinen moesten niet alleen opgevoed worden met de juiste regels
voor het sociale verkeer, maar ook met een besef van de politieke grondbeginselen
van de nieuwe Republiek. Dat bleek overduidelijk uit de Instructie die de Agent van
Nationale Opvoeding meekreeg in december 1798. Het onderstaande citaat laat niet
alleen zien dat 'politieke' en 'morele' deugden voor de Bataven nauwelijks van elkaar
133
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te scheiden waren, maar toont ook de verbinding tussen opvoeding en politiek, en via
opvoeding de bijdrage die vrouwen konden leveren aan de publieke zaak. Het was één
van de grondbeginselen van het onderwijs,
'Dat de jonge Burgers en Burgeressen van den Staat, aan wier verlichting en deugd het Bataafsche Volk
het heilig pand zyner aangenomen grondstellingen van het Maatschappelyk verdrag ter bewaaring heeft
aanbevolen, al vroeg in die grondbeginselen onderwezen worden, en tevens overtuigd, dat van de echte
waardeering der Vryheid en van de verstandige en eerlyke beoefening der afzonderlyke en algemeene
rechten en pligten, voornamelyk de duurzaamheid, het behoud en geluk afhangt van het Vaderland, dat
zy vuuriglyk behooren te beminnen.' 137

Deze kennis van het 'maatschappelyk verdrag' die zo van belang werd geacht in de
strijd tegen het verval moest via opvoeding en onderwijs doorgegeven worden. 138
Vrouwen speelden in de opvoeding een doorslaggevende rol, zo luidde de opvatting.
Huismoeders hadden samen met huisvaders en de overheid (die zich diende te
ontfermen over het onderwijs) dus een gezamenlijk doel dat door onderlinge
samenwerking bereikt moest worden.
Verschillende historici hebben de afgelopen decennia benadrukt dat vrouwen
in de late achttiende eeuw een plaats in de privésfeer kregen toebedeeld terwijl de
publieke ruimte het exclusieve domein van de man werd, maar dit beeld verdient voor
de Bataafse tijd de nodige nuance. 139 Voor veel Bataven bestond er namelijk geen
strikt onderscheid tussen het gezin als privésfeer en de openbare sfeer. Dit wordt ook
duidelijk aan de hand van het Bataafse gebruik van het begrip 'huishouden'. Het
woord 'huisgezin' of 'huishouden' werd gebruikt als metafoor voor de staat of natie,
om zo de eenheid van het land te benadrukken. Kort na de staatsgreep van 22 januari
1798 ontving de Constituerende Vergadering een bericht van het nieuwe provinciaal
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bestuur van Zeeland, dat de hoop uitsprak dat de Bataafse Republiek voortaan 'een
huisgezin zal uitmaken'. 140
Ook Cornelis Zillesen had in een vertoog over de republikeinse staatsvorm het
openbaar bestuur en het huisgezin met elkaar vergeleken: 'Wat zijn de welingerigte
Staatsbesturen in het groot, anders dan de huisgezinnen in het klein?'

141

In dit

huisgezin had de man net als in het kleine huisgezin de uiteindelijke
beslissingsbevoegdheid. Maar net als in het kleine huisgezin diende de stem en
mening van de vrouw gehoord en meegenomen te worden. Sommigen gingen nog
verder: de eerder genoemde S.P.H. stelde dat vrouwen het huishouden bestierden en
op basis daarvan ook in het maatschappelijk leven leiding konden geven: 'Zult gy
[mannen, MR] ons dan niet in staat keuren, om, daar wy, vry oppermagtig, het
huishoudelyk meesterschap over u te voeren, ook den Staat kunnen regeeren?' 142
De metafoor van het huishouden of het huisgezin werd in de Bataafse periode
dan ook anders begrepen en ingezet dan later onder het koningsschap van Willem I
toen het sterk verbonden werd met begrippen als orde, gehoorzaamheid, patriarchisme
en een naar binnen gekeerde huiselijkheid. 143 In het systeem van representatieve
democratie zoals dat in de Bataafse tijd werd ontwikkeld zijn elementen als opinie,
debat en beoordeling van wezenlijk belang. 144 Vrouwen konden in deze onderdelen
een rol spelen, en deden dat ook, mits ze geletterd genoeg waren om als 'ware'
burgeressen in de Bataafse Republiek te functioneren.

Burgers en onderdanen
Verschillende groepen maakten in de Bataafse periode aanspraak op de titel burger en
de rechten en plichten die hiermee samenhingen, op basis van het idee dat alle leden
van het Bataafse volk burgers waren, en dat alle burgers gelijk zijn. Over de betekenis
en invulling van dat idee ontstond politieke strijd, en dat gold ook voor een andere
gedachte die onlosmakelijk met het burgerbegrip samenhing: burgers zijn vrij.
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Hierboven bleek al dat vrijheid geassocieerd werd met economische en juridische
onafhankelijkheid, en dat dit werd beschouwd als een voorwaarde voor volledige
politieke rechten. Maar hoe moest burgerlijke vrijheid in algemene zin gedefinieerd
worden, en welke consequenties had dit voor politieke burgerrechten- en plichten?
Tijdens de bespreking van het Plan van Constitutie op 25 en 26 januari 1797
was gebleken dat de Bataafse volksvertegenwoordigers sterk van mening verschilden
over de vraag hoe de vrijheid gedefinieerd moest worden. 145 In de eerste plaats moest
men bepalen of er verschillende definities dienden te komen voor de natuurlijke
vrijheid en de burgerlijke vrijheid. De meerderheid van de Vergadering vond van wel,
en de meeste vertegenwoordigers konden zich vinden in de opvatting dat de
natuurlijke vrijheid ‘bestaat in het vermogen van den Mensch, om over zich zelven en
zyne eigen daaden, naar zyn goedvinden, te beschikken, voor zo verre zulks de
Rechten van een ander niet benadeelt’. 146
De definitie van de burgerlijke vrijheid leverde meer problemen op. Veel
leden wilden de burgerlijke vrijheid net als de natuurlijke vrijheid in negatieve zin
definiëren, door te stellen dat vrijheid betekende dat men mocht doen wat men wilde,
zolang dit niet strijdig was met de wet. Die definitie was voor een aantal
representanten echter te beperkt en zelfs gevaarlijk. Coert van Beyma stelde in de
discussie over het Plan dat volgens deze definitie in absolute monarchieën zoals
Marokko ook burgerlijke vrijheid heerste, aangezien die landen ook wetten hadden.
Dat deze wetten strijdig waren met het Bataafse idee van vrijheid kon op basis van het
voorgestelde vrijheidsartikel niet worden vastgesteld. 147 De Vergadering bleek
gevoelig voor het door Van Beyma opgeworpen bezwaar. Men besloot dat de
burgerlijke vrijheid beperkt werd door wetten die de uitdrukking vormden van de
algemene of uitgedrukte wil van de maatschappij.
Pieter Vreede ging echter nog een stap verder. Hij wilde, naar eigen zeggen in
navolging van Joan van der Capellen en Richard Price, de burgerlijke vrijheid op
positieve wijze gelijkstellen aan zelfbestuur, waarmee hij een zuiver politieke
invulling gaf aan het burgerlijk vrijheidsbegrip:
‘Een Volk dat vry is maakt zyn eigen wetten, het bestuurt dus zichzelve – ieder Burger heeft deel aan
het maaken der wetten, ieder burger bestuurt dus zich zelven in die evenredigheid als zyn byzonder
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Persoon staat tot het geheel. Die zelfbestuuring is volkomen in een volkomen volksregeering; zy is veel
bezwaard, maar zy bestaat echter nog by een welingerigte Volksregeering by Representatie. In
zelfbestuuring bestaat derhalve de Vryheid.’ 148

In het Ontwerp en de Staatsregeling van 1798 bleef de burgerlijke vrijheid vooral
negatief gedefinieerd als het recht van burgers om te doen wat zij wilden en om ‘te
beschikken over zijne Goederen, Inkomsten, en de vruchten van zijn vernuft en
arbeid’. De rechten van de andere burgers vormden hierbij de beperking van de
burgerlijke vrijheid. 149 Toch bleef het positieve vrijheidsbegrip zoals het door Vreede
was verwoord aanwezig in het Bataafse politieke debat, met name in de belangrijke
discussie over de vraag of burgers een belofte moesten afleggen om stembevoegd te
worden. Die belofte, waarmee men zich verklaarde aanhanger van het nieuwe bestel
te zijn, was vooral een drempel voor de aanhangers van het oude bestuur, de
orangisten die na 1795 uit hun politieke en bestuurlijke functies waren ontheven.
Het twintigste nummer van De Democraten was geheel gevuld met het artikel
‘Over de noodwendigheid van eene te doene Verklaring, ter bekoming van het
Stemrecht of Active Burgerrecht’. 150 In het artikel werd betoogd dat een
stemgerechtigde burger zijn stem niet zou mogen uitbrengen voordat hij een
verklaring had afgelegd waarin hij trouw aan de grondwet en de geldende
regeringsvorm zwoor. In het verleden hadden ‘wysgeerige Staatkundigen’ dan wel
opgemerkt dat naties bestonden uit massa’s mensen die stilzwijgend een onderling
contract hadden gesloten, maar De Democraten verwierp deze stelling. De natie was
geen ‘denkbeeldig wezen’, maar een ‘zedelyk lichaam, dat zaamgesteld uit
individueele burgers, welke, ieder als een integreerend lid, dat zedelyk geheel helpen
uitmaken’. 151 Slechts door het afgeven van een individuele verklaring waarin iemand
bewust koos voor toetreding tot de politieke natie veranderde de passieve burger in
een actieve burger, of liever gezegd, veranderde een onderdaan in een burger.
De auteur legde uit dat een onderdaan iemand was die zich stilzwijgend aan de
macht onderwierp. Zelfs al bezat een onderdaan het actief en passief kiesrecht, zonder
expliciete toetreding tot de politieke natie bleef hij een ‘bloot Machine, een lydelyk
deel in ’t groote Staatswertuig, in het wezen der zaak zoo wel onderworpen, als in
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eene Monarchie of onder een Despotismus’. De burger daarentegen, die in lijn met het
republikeinse denken vereenzelvigd werd met de republikeinse regeringsvorm,
‘verklaart individueel, als een integreerend lid der Staatsinrichting, uitdruklyk, het
contract Social voor zyn aandeel te zullen helpen handhaven’. 152
Het eisen van zo’n verklaring, zo legde de auteur uit, was geen vernedering
voor een ‘vryen Nederlander’, maar paste juist bij het karakter van ‘eenen vryman, het
onderscheid hem van den lydelyken onderdaan, en verklaart hem de eere waardig, om
een handhaver en beschermer der Nationale en zyner eigen vryheid te zyn’. 153
Montesquieu had met recht gesteld dat de deugd het belangrijkste beginsel van
republieken was, en bestond politieke deugd niet in de liefde voor het vaderland en de
heersende regeringsvorm? Het artikel sloot af met de overtuiging dat de rust van de
staat, de constitutie en de moraal gevaar liepen als men stemgerechtigde burgers niet
om hun uitdrukkelijke instemming met het nieuwe maatschappelijk verdrag vroeg. 154
Het artikel in De Democraten verscheen niet toevallig op 27 oktober 1796.
Want nog geen twee weken later verscheen het Plan van Constitutie, en hierin was
geen eis tot een stemverklaring opgenomen. Bij de bespreking van het Plan in de
Nationale Vergadering op 13 januari bleek al snel dat het standpunt van De
Democraten door veel vertegenwoordigers gedeeld werd. Hier komen we Johan
Greve weer tegen, en kunnen we zijn tirade waarmee dit hoofdstuk begon in de juiste
context plaatsen. Wat Greve betreft was elke stemgerechtigde ingezetene een
stemgerechtigd burger, mits deze verklaarde in te stemmen met de regeringsvorm:
‘wie voor een vrye Republiek is, is hier Burger; die er tegen is, scheidt er zich zelven
af’. ‘Anti-Republikeinen’ hadden geen plaats in een stelsel dat gebaseerd was op de
volgende gedachte: ‘eene maatschappy kan geen plaats hebben zonder overeenkomst
en vereniging der gene, die dezelve uitmaaken; en vereeniging kan er niet zyn zonder
iets, waarin men zig vereenigt’. 155
Verschillende representanten wilden nog verder gaan dan het vragen van een
stemverklaring. Mensen die als aanhangers van het oude bestuur bekend stonden,
waamee vooral gedoeld werd op overtuigde orangisten, moesten voor een bepaald
aantal jaren van het stemrecht uitgesloten worden. Dit was volgens hen de enige
manier waarop men zeker kon zijn dat de orangisten de revolutie niet van binnenuit
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ongedaan konden maken. 156 Het niet toelaten van orangisten tot het stemrecht (en
daarmee ook tot het publieke bestuur) werd door de voorstanders gepresenteerd als
een tijdelijke maatregel die zou eindigen wanneer de ‘revolutie’ voorbij was. Zolang
er geen bestendig bestuur was en de oorlog met Engeland voortduurde was de
revolutie volgens hen nog niet voorbij en was het weren van politieke tegenstanders
gerechtvaardigd. 157
Voor de meeste vertegenwoordigers was deze maatregel echter een brug te
ver. Niet zozeer omdat zij van mening verschilden over de gedachte dat een politieke
gemeenschap bestond bij de gratie van de toestemming van haar leden, maar omdat
het toelaten van orangisten juist zou bijdragen aan de bestendiging ervan. Jacob Hahn
legde in januari 1797 uit dat de Bataafse Republiek alleen kon voortbestaan als ‘de
spons gehaald wierd over alle vorige politieke partyschappen’. Het was tijd dat bij de
‘triomf der beginselen dat vuur van rampzalige twist en tweedragt verstikt of
uitgedooft worde’. De tijd van revanche was geweest, eendracht was nu het devies. 158
Daar kwam nog bij, zo stelde zijn collega Floh, dat het niet zo makkelijk uit te maken
was wie wel en niet aangemerkt kon worden als aanhanger van het oude bestuur.
Bovendien was het heel goed mogelijk dat bepaalde orangisten inmiddels overtuigd
geraakt waren van de juistheid van de nieuwe staatsinrichting – het uitsluiten van
orangisten op basis van daden en opvattingen uit het verleden kon hij niet rijmen met
de uitgangspunten van de revolutie. 159
Voor sommigen, zoals Schimmelpenninck, ging de eis van een stemverklaring
an sich te ver. De grondwet gold immers als het sociaal contract, en op het moment
dat deze door de bevolking werd aangenomen was het contract geldig en werden alle
burgers geacht zich aan het contract te houden. Extra verklaringen waren vervolgens
overbodig. 160 Een meerderheid van de Vergadering bleek echter achter het principe
van de stemverklaring te staan, zodat het Ontwerp van Constitutie voorschreef dat een
stemgerechtigde bij zijn inschrijving in het stemregister ‘vrywillige trouwe aan het
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Bataafsche Volk’ moest beloven. Verder moest hij op zijn ‘Burger-trouw’ beloven
geen aanhangers van de stadhouder te verkiezen. 161
In de periode na de staatsgreep van 22 januari 1798 ging politieke overtuiging
een nog grotere rol spelen. Het waren niet de stemgerechtigde burgers zelf die
moesten besluiten of zij zichzelf wel of niet aan de politieke natie wilden verbinden,
maar was het het revolutionaire bewind dat besloot of iemand al dan niet beschikte
over de juiste politieke deugden. De grondvergaderingen werden gezuiverd van
iedereen die door het nieuwe, radicale bewind geacht werden niet over deze deugden
te beschikken – niet alleen orangisten, maar ook meer gematigde Bataven en burgers
die weigerden de wapens te dragen. 162
In de Staatsregeling die onder dit radicale bewind tot stand kwam was een
artikel opgenomen dat stelde dat ‘openbaare aanhangers van het Stadhouderlijk en
Foederatief Bestuur’, en ‘alle bekende wederstreevers van de groote beginselen der
Omwenteling van 1795’ voor tien jaar uitgesloten zouden worden van inschrijving in
het stemregister. 163 Ook bevatte de Staatsregeling een artikel waarin een verklaring
tegen het stadhouderschap en de federatieve staatsvorm werden geëist ter verkrijging
van de stembevoegdheid. 164
In de verklaring die Pieter Vreede aflegde na de tegencoup van 12 juni
verdedigde hij de zuiveringen van de grondvergaderingen en de invoering van de
stemverklaring door te stellen dat voor het uitoefenen van het actief (politiek)
burgerrecht nu eenmaal een minimale ‘overeenkomst van gevoelens’ vereist was. Om
deel te mogen nemen aan het staatsbestuur moesten burgers de beginselen van de
politieke orde onderschrijven. Orangisten en federalisten konden ‘braaf, verstandig,
zeer gegoed, en achtenswaardig zyn’, en natuurlijk stonden ze onder bescherming van
de wet, maar ze konden ‘echter by ons geen stembevoegd Burger wezen’. 165 Daarmee
kreeg het burgerschap een sterke politieke en politiek-ideologische lading mee:
burgerschap was in deze periode onderhevig aan Ideologisierbarkeit.
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Na 12 juni probeerde men, in een poging de revolutie te nationaliseren, de
scherpe kanten van het politiek-ideologische burgerschapsbegrip af te halen. De
uitsluitingsartikelen uit de Staatsregeling werden niet of nauwelijks toegepast, 166 en in
de constitutie van 1801 verdwenen de artikelen over uitsluiting van orangisten en
federalisten en de passages over stadhouderschap en federalisme uit de verklaring.
Toch werd men nog steeds verplicht om een belofte te doen: ‘Ik belove trouw aan de
Constitutie, en onderwerping aan de wet’. 167 De uitdrukkelijke instemming met de
maatschappelijke orde werd nog steeds van belang geacht, maar het politiek
burgerschap leek ontdaan van zijn sterke ideologische lading.
In de Bataafse discussies over het burgerschap was de notie van republikeinse
of positieve vrijheid dus in sterke mate aanwezig. Een burger was pas ‘vrij’ op het
moment dat hij bewust en actief deelnam aan de publieke zaak. Stilzwijgende
deelname stond gelijk aan passiviteit en onderdanigheid, terwijl ‘uitdrukkelyke’
deelname ware vrijheid mogelijk maakte. Integratie in de politieke gemeenschap
betekende niet dat men zich onderwierp aan de wil van allen, maar betekende juist dat
een persoon, door zich te verbinden aan een gemeenschappelijk ideaal (de algemene
wil, in Rousseauaanse termen), in een gelijkwaardige relatie kwam te staan tot de
andere leden en hierdoor vrij werd. Na de staatsgreep van 12 januari werd deze
verbintenis aan een gemeenschappelijk ideaal zelfs uitgelegd als een verbintenis met
een specifieke politieke visie; het burgerschap kreeg daarmee een sterke ideologische
lading.
Vrijheid en gelijkheid konden binnen de positieve visie echter alleen blijven
bestaan als diezelfde burgers zich permanent en actief inlieten met de publieke zaak.
Deze politieke deugd ging daarom niet alleen uit van rechten, maar juist ook van
plichten. De nadruk op deelname aan de publieke opinie 168 en de (debatten over de)
stemplicht en de plicht tot het accepteren van een verkiezing die in het vorige
hoofdstuk aan de orde zijn gekomen wijzen eveneens op een positief vrijheidsbegrip.

Bataafse burgers
Aan de vooravond van de Bataafse Revolutie kende de burger van de Republiek vele
gezichten. Hoewel burgerschap altijd in de eerste plaats verbonden was geweest aan
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het inwonerschap van een stad had het burgerschap na 1750 steeds meer betekenis
gekregen in een nationale context. Deze betekenis was juridisch, sociaal, cultureel en
politiek van aard. Met het uitbreken van een revolutie die vooral politiek van aard was
is het niet verwonderlijk dat de politiek-juridische betekenis van het burgerschap na
1795 aan kracht won, al laten de Bataafse debatten zien dat de verschillende
betekenissen van burgerschap vrijwel altijd samenhingen en door elkaar liepen.
De Bataven braken met het verleden en schaften het juridische
stadsburgerschap af ten gunste van het nationale staatsburgerschap. Deze overgang
bracht echter de nodige conceptuele verwarring met zich mee. Hoe moest de
staatsburger gedefinieerd worden? Welke inwoners vielen onder het Bataafse
burgerschap? Onder invloed van het verlichte natuurrechtdenken waarin gelijkheid
centraal stond werd het burgerschap ruim gedefinieerd. In de Verklaring van de
Rechten van de Mens en de Burger van 1795 werd geen duidelijk onderscheid
gemaakt tussen mensen en burgers, evenmin als in de Staatsregeling van drie jaar
later. Mensen en burgers hadden een gelijke aanspraak op de rechten en voordelen
van de maatschappij, was de kernachtige samenvatting van het Bataafse ideaal.
Dat ideaal was krachtig, maar werd niet altijd en op basis van dezelfde
argumenten in de praktijk gebracht. Vreemdelingen (mits geen ‘lediglopers’ of
‘bedelaars’) konden na een aantal jaren aanspraak maken op volledige burgerrechten.
Joden kregen burgerrechten op basis van het argument dat zij geen vreemdelingen
waren en dat hun religie hetzelfde behandeld moest worden als andere religies, maar
die discussie verliep niet zonder slag of stoot. De inwoners van het platteland, die in
de oude Republiek niet of nauwelijks als burgers golden (per definitie, omdat ze niet
in steden woonden, maar ook omdat het ideaal van de burger werd belichaamd door
het handeldrijvende deel van de bevolking), maakten nu ook aanspraak op het
burgerschap.
Deze door het moderne gelijkheidsideaal ingegeven aanspraak leidde ertoe dat
verschillende Bataven het republikeinse discours gingen aanpassen of ondergraven.
In het republikeinse denken werden burgers ook geacht gelijk te zijn, maar ging men
er vanuit dat alleen de leden van de bovenklassen, bestaande uit financieel
onafhankelijke mannen, burgers waren. Door te benadrukken dat niet alleen de
stedelijke elites en middengroepen nut hadden voor de samenleving, maar ook de
inwoners van het platteland en de lagere sociaal-economische groepen probeerden
Bataven als Vreede de republikeinse burgerschapsopvatting om te vormen. Daarbij
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kwam de geijkte opvatting over onafhankelijkheid ook onder vuur te liggen; was niet
iedereen in de samenleving even afhankelijk van elkaar? Toch bleef de opvatting dat
slechts financieel onafhankelijke, wilsbekwame personen deel konden nemen aan het
bestuur en het kiezen van bestuurders van grote invloed in de discussies over
burgerschap. Vrouwen, kinderen, mensen die onder curatele stonden, huisbedienden
en bedeelden werden zo van het actief en passief stemrecht uitgesloten.
Daarmee waren deze burgers en burgeressen nog niet onmondig of volledig
buiten ‘de politiek’ geplaatst. In het representatieve model dat in de Bataafse
Republiek werd ontwikkeld waren verantwoording, opinie en debat belangrijke
elementen waar ook niet-stemgerechtigde burgers aan konden deelnemen. Door de
invoering van de vertegenwoordigende democratie veranderde bovendien de aard van
de publieke rol van de burger. De politiek werd verbreed en de publieke rol van de
burger
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hervormingspogingen op sociaal-maatschappelijk terrein weinig kans hadden als
overheid en maatschappij gescheiden waren en burgers geen politieke macht hadden,
zoals dat had gegolden voor de ‘morele’ burger. Daarom konden onderwijs,
armenzorg en gezondheidszorg na 1795 als staatstaken gezien worden: niet omdat de
staat die taken ‘afpakte’ van de burgers, maar omdat de burger door middel van de
politiek deelgenoot was van de staat en de gemeenschap en op die manier de
samenleving kon helpen hervormen. Op dit thema wordt in het volgende hoofdstuk
verder ingegaan.
Dat radicale Bataven als Vreede het republikeinse burgerschapsideaal niet
verwierpen maar aanpasten had grotendeels te maken met de nadruk die de Bataven
legden op de positieve vrijheid die zo belangrijk was binnen het republikeinse denken.
Politieke deugdzaamheid en een actieve bemoeienis met de publieke zaak om zo de
Republiek te helpen behouden waren sterk aanwezig in het Bataafse politieke denken.
Radicale Bataven gebruikten dit element om degenen die niet tot de politieke natie
behoorden daarvan uit te sluiten, waarmee zij het burgerschap tot inzet van een
ideologische strijd maakten. Anderzijds konden groepen die de publieke deugd
hielpen bevorderen, zoals revolutiegezinde vrouwen, een plek veroveren binnen de
nieuwe grenzen van ‘de politiek’.
Het positieve vrijheidsbegrip was echter niet onomstreden. Zo vond menig
Bataaf dat een burger vooral ongehinderd van zijn individuele rechten moest kunnen
genieten. Daarnaast zorgde dit ideaal volgens een deel van de revolutionairen voor
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grote problemen. Het was de vraag of men mensen wel kon dwingen om politiek
deugdzaam te zijn, en of men in een samenleving waarin verschillende belangen en
opvattingen bestonden eisen mocht stellen aan politieke opvattingen. Ondanks deze
problemen werd het Bataafse burgerschapsbegrip in de periode 1795-1801 vooral
vormgegeven door de opvatting dat een burger evenveel plichten als rechten heeft.
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4 Alles hangt aan elkander
Over de staatsmacht

De frustratie van Isaac Gogel (1765-1821) droop van het papier. Deze Amsterdamse
koopman was in 1798 Agent van Financiën geworden onder de nieuwe Staatsregeling
en in die hoedanigheid zette hij zich al drie jaar met ziel en zaligheid in voor een
hervorming van de staatsfinanciën. Dat die hervormingen en de hervormingen in het
algemeen minder snel gingen dan gehoopt weet Gogel in de loop der jaren vooral aan
de positie van het wetgevend lichaam, zo schreef hij in 1801 in een commentaar op de
Staatsregeling. Het vertegenwoordigend lichaam, dat nota bene de hoogste macht in
de staat vertegenwoordigde, was volgens Gogel niet in staat om het Bataafse volk
gelukkig te maken. Het wist ‘niet wat het wil’, en afhandeling van zaken ging vaak
traag vanwege de luiheid en onkunde van de leden. Daarnaast overschreed dit lichaam
voortdurend zijn macht; ‘dan is zij uitvoerend, dan rechter, dan dwingeland, dan
onrechtvaardig’. Bovendien was het ‘jaloersch van andere Machten, bemoeit het zich
met alles, vit op alles en bedilt zonder kennis van zaken’. De rapporten van de
verschillende commissies en het Dagverhaal van de periode 1798-1801 boden
volgens Gogel afdoende bewijs voor zijn analyse. 1
De opmerkingen van Gogel zijn te plaatsen in de discussie over een vraagstuk
dat de politieke gemoederen sterk bezighield in de Bataafse Republiek. Bij de
discussies over de staatsvorm (eenheidsstaat of federatie) en de regeringsvorm (vorm
en inhoud van de democratie) stonden de Bataven voor de vraag hoe het gezag van de
staat, gebaseerd op het beginsel van volkssoevereiniteit, verdeeld en uitgevoerd moest
worden, waarbij tevens de vraag gesteld moest worden wat precies de rol van die staat
was. In de Bataafse periode nam de macht van de staat toe, in ieder geval in theorie,
en werd een systeem van machtenscheiding ingevoerd om die staatsmacht te
reguleren. De vraag is vervolgens hoe de opvattingen en concepten die met deze
vragen samenhingen zich ontwikkelden.

1

De Gou, De Staatsregeling van 1801, 443-444 (‘Gogel: commentaar op de Staatsregeling 1798 en op
de aanmerkingen op de ‘Schets van Staatsregeling voor de Bataafsche Republiek’ van Van Hasselt,
benevens een schetsontwerp tot wijziging van Staatsregeling 1798’ (1801)).
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De leer van de machtenscheiding
De opvatting dat politieke macht verdeeld of gescheiden moet worden om
concentratie en misbruik van die macht te voorkomen is zo oud als het denken over
politiek zelf. In de klassieke oudheid werden hiertoe verschillende modellen
ontworpen, waarvan de gemengde regeringsvorm het bekendst bleef. Deze theorie
schreef voor dat de verschillende delen van de regering elkaar actief moesten kunnen
weerstaan en tegenwerken om zo misbruik van macht te voorkomen. Bovendien
moesten de verschillende takken van de overheid de sociale verhoudingen
(monarchie, adel en volk) weerspiegelen. 2 In de loop van de zeventiende eeuw
werden in met name Engeland oudere ideeën over een functionele scheiding van de
staatsmacht

naar

voren

gebracht

en

doorontwikkeld

tot

theorieën

over

machtenscheiding, die voor een belangrijk deel afweken van de gemengde
regeringsvorm. 3 Het bekendste product van deze theorievorming is zonder twijfel de
Two Treatises of Government van John Locke. Dit boek, dat in 1689 verscheen, wordt
wel gezien als de eerste poging om een coherente theorie te formuleren over de
verschillende ‘machten’ of ‘functies’ van de overheid en hun onderlinge
verhoudingen. 4
Kern van het probleem voor Locke was het localiseren van de soevereiniteit
binnen de gemengde regeringsvorm, als antwoord op de theorie dat de soevereiniteit
noodzakelijkwijs unitair was en toebehoorde aan een absolute monarch. Was de
wetgevende macht (het Parlement) soeverein, of toch de uitvoerende (de koning, die
ook een wetgevende functie had)? Locke oordeelde dat geen van beide machten het
opperste gezag kon bezitten, aangezien dit inging tegen de gefragmenteerde natuur
van de soevereiniteit in een gemengde regeringsvorm. Het toeschrijven van de
soevereiniteit aan koning of Parlement zou leiden tot willekeur en overheersing.
Locke vond de oplossing in het volk: alleen het volk kon in uiterste instantie bepalen
of machthebbers de grenzen van hun macht overschreden. 5
Dat betekende volgens Locke niet dat het volk wetgevende macht bezat (hij
was zeker geen democraat) maar wel dat het volk constitutionele macht bezat. Geen
2

Bernard Manin, ‘Checks, balances and boundaries: the separation of powers in the constitutional
debate of 1787’, in: Fontana, The invention of the modern republic, 27-63, aldaar 30.
3
M.J.C. Vile, Constitutionalism and the Separation of Powers (Oxford 1967) 2-3.
4
Maarten T. Oosterhagen, Machtenscheiding. Een onderzoek naar de rol van machtenscheidingstheorieën in oudere Nederlandse constituties (1798-1848) (Gouda 2000) 11.
5
James Tully, ‘Locke’, in: J.H. Burns ed., The Cambridge History of Political Thought 1450-1700
(Cambridge 1991) 616-657, aldaar 636.
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enkel representatief lichaam had volgens Locke het recht om constitutionele
procedures of individuele vrijheden die aan het constitutionele systeem verbonden
zijn te veranderen zonder toestemming van de politieke gemeenschap. 6 Gebeurde dit
toch, dan was daarmee het ‘vertrouwen’ gebroken en konden de leden van de
gemeenschap besluiten in opstand te komen en de politieke gemeenschap te
ontbinden. 7 Dit recht van opstand tegen onwettig gezag zou een eeuw later gebruikt
worden door de Amerikaanse, Franse en patriotse revolutionairen, maar het had
tevens een belangrijke consequentie voor de theorie van de machtenscheiding:
staatmacht vloeide in eerste en laatste instantie voort uit de politieke gemeenschap als
geheel. Daar werd het gezag uiteindelijk ook door begrensd, niet door de
verschillende machten die elkaar onderling de soevereiniteit betwistten.
De macht van de overheid kende volgens Locke drie verschillende vormen.
Een wetgevende macht, de macht tot het uitvoeren van de wetten, en als laatste de
macht tot het voeren van buitenlandse politiek, de ‘confederatieve macht’. Voor
Locke gold dat de wetgevende en uitvoerende macht niet in handen van één en
dezelfde persoon of instelling mochten liggen. Dit had een praktische reden: het
maken van wetten was voor Locke een bijzondere gebeurtenis, terwijl de uitvoer van
wetten permanente aandacht vereiste. Het verschil in zittingsduur betekende dat deze
twee functies niet in handen van dezelfde persoon konden liggen. Belangrijker was
echter het argument dat het gevaar van machtsmisbruik te groot was als teveel macht
in dezelfde handen kwam te liggen. 8
Van groot belang voor de ontwikkeling en popularisering van het principe van
de machtenscheiding gedurende de achttiende eeuw was het werk van Montesquieu.
Boek XI, hoofdstuk 6 van De l’Esprit des Lois gold zowel in de achttiende eeuw als
nu als de meest invloedrijke theorievorming over de machtenscheiding. Montesquieu
onderscheidde net als Locke drie machten in de staat. Er was een wetgevende macht
en een uitvoerende macht, waaronder ook de buitenlandse politiek viel. De derde
macht was bij Montesquieu een andere dan bij Locke, namelijk de ‘bevoegdheid om
misdaden te straffen en over geschillen tussen burgers te oordelen’ - de
rechtsprekende macht. 9 Montesquieu oordeelde net als Locke dat het samenvallen van
6
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de uitvoerende en wetgevende macht onbestaanbaar met de vrijheid was: ‘Er is geen
vrijheid wanneer de wetgevende en de uitvoerende macht in dezelfde persoon of in
hetzelfde bestuursorgaan zijn verenigd, want in zo’n geval valt te vrezen dat een en
dezelfde vorst, of een en dezelfde senaat, tirannieke wetten zal uitvaardigen om ze
vervolgens op tirannieke wijze toe te passen’. 10 Hetzelfde gold voor het samenvallen
van de rechtsprekende macht met de wetgevende of uitvoerende macht.
Het is belangrijk om op te merken dat bij Montesquieu en Locke die
scheiding niet absoluut bedoeld was. In 1797, middenin het Bataafse grondwetsdebat ,
bracht een commissie onder leiding van representant De Rhoer een rapport uit over de
machtenscheiding waarin zij stelde dat Montesquieu zich in zijn opvattingen had laten
inspireren door het Engelse systeem (het hoofdstuk heette niet voor niets ‘Over de
Engelse staatsinrichting’) en dat de Engelse constitutie vele vermengingen van de
machten kende. De analyse van de commissie luidde dan ook dat ‘genoemde
Staatkundige Wysgeer het door hem voorgesteld beginzel niet zo zeer in deszelfs
gehelen omvang heeft willen aanpryzen, maar veel meer zodanig heeft verstaan, dat
deeze afscheiding, zo veel doenlyk, behoorde te worden bevorderd; en dat de vryheid
voor verloren moest worden gehouden, wanneer immer twee Machten in derzelver
volheid wierden vereenigd’. 11
Montesquieu probeerde in De l’Esprit des loix een objectiverende, omvattende
politieke theorie te ontvouwen. Dat gold ook voor de passage over de
machtenscheiding, ondanks het feit dat de beschouwingen gebaseerd waren op het
Engelse politieke systeem. Dat betekende niet dat de specifieke en concrete wijze
waarop de machten gedefinieerd en gescheiden werden niet naar gelang tijd, plaats en
omstandigheden konden verschillen. In de Verenigde Staten had James Madison, een
van de belangrijkste ontwerpers van de grondwet, dit punt naar voren gebracht. Het
was goed dat Montesquieu het belang van machtenscheiding duidelijk had gemaakt,
maar de waarde ervan moest empirisch vastgesteld worden, zo meende Madison.

12

Uit zijn observaties van het Engelse systeem en dat van de jonge Verenigde Staten
leidde hij af dat het gevaar van machtsoverschrijding vooral school in de wetgevende
macht. Het enige tegenwicht voor de macht van de wetgever, het volk, was volgens
Madison onvoldoende, omdat de leden van de wetgevende macht veel te goed in staat
10
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waren de mening van het volk naar hun hand te zetten. Madison zag de oplossing voor
machtsmisbruik in een systeem van checks and balances waarin de ene macht niet
boven de andere stond en een machtsbalans ontstond. 13
Deze uitwerking van het beginsel van de machtenscheiding verschilde van de
Franse van na 1789. De Franse revolutionairen zagen het gevaar vooral gelegen in de
macht van de koning en de parlements, en pleitten dan ook voor een sterke
wetgevende macht. In tegenstelling tot in de VS hielden de Fransen in hun
grondwetten vast aan de opvatting dat de invloed van het soevereine volk op de
wetgevende macht de beste waarborg tegen machtsmisbruik was. In de Jacobijnse
grondwet van 1793 was dit principe zover doorgevoerd dat van een machtenscheiding
nauwelijks meer sprake was: de uitvoerende en rechterlijke macht werden daarin
dusdanig ondergeschikt aan de wetgevende macht gemaakt dat zij geen zelfstandige
functie meer waren. 14 Hoewel beide landen de machtenscheiding tot grondbeginsel
van het politieke systeem hadden verklaard werd dit principe op verschillende
manieren uitgelegd en ingevuld.
In de Republiek speelde de machtenscheiding tot de tweede helft van de
achttiende eeuw geen rol in het politieke debat. Beschouwingen over de
staatsinrichting vonden plaats binnen het kader van de gemengde regeringsvorm, en
spitsten zich toe op de vraag hoe de verschillende groepen machthebbers zich het
beste tot elkaar konden verhouden. Vooral de verhouding tussen het ‘democratische’
element, de regenten, en het monarchale element, de stadhouder, hield de gemoederen
in de Republiek bezig. In de strijd tussen patriotten en orangisten stond deze
tegenstelling aanvankelijk ook centraal. De voorstellen tot het herformuleren van de
positie van de stadhouder leken weinig nieuws te brengen. Zij gingen voornamelijk
terug op de aloude staatsgezinde gedachte dat de stadhouder de dienaar van de
soevereine staten was. De patriotse opvattingen over de verdeling van politieke macht
bleven daarmee sterk verbonden met het staatsgezinde denken van de zeventiende en
achttiende eeuw, en de daarbij behorende scepsis tegenover de positie van de
stadhouder. 15 Aan orangistische kant werd vastgehouden aan de opvatting dat de
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stadhouder het noodzakelijk geachte monarchale element in de gemengde
regeringsvorm vertegenwoordigde. 16
Het was Elie Luzac die vervolgens de relatief nieuwe theorie van de
machtenscheiding gebruikte om de positie van de stadhouder te verdedigen. Volgens
hem was de stadhouder de uitvoerende macht in de Republiek, maar was hij ook
onderdeel van de wetgevende macht (de Statenvergaderingen) en kon hij in
uitzonderlijke gevallen ook rechtspreken. De stadhouder zorgde daarmee voor een
balans in het systeem van de staatsmachten die zonder stadhouder volledig los van
elkaar zouden opereren. 17 Ook de patriotten begonnen de machtenscheiding te
gebruiken in pamfletten en hervormingsvoorstellen. In de Grondwettige Herstelling
was een betoog opgenomen waarin gesteld werd dat het samengaan van de drie
verschillende machten in de Utrechtse vroedschap gevaar opleverde voor de vrijheid.
Ook in het voorontwerp van het Leids Ontwerp werd gewaarschuwd voor de gevaren
van personele overlappingen binnen de stedelijke bestuursstructuur, en gepleit voor
een duidelijker scheiding tussen de invulling van de verschillende machtsfuncties. Het
bleek echter geen kernpunt: in de uiteindelijke tekst van het Leids Ontwerp was het
artikel over de machtenscheiding verdwenen. 18
Belangrijk voor de latere Bataafse discussies was de ontwikkeling in het
patriotse denken waarbij de gewenste scheiding tussen wetgevende en uitvoerende
macht werd gebruikt om de relatie tussen de Staten en de stadhouder te definiëren.
Als de stadhouder de uitvoerende macht vormde, dan was het niet langer mogelijk dat
hij de wetgevende en rechtsprekende privileges zou behouden die hij bezat.
Wetgeving zou het exclusieve domein worden van de Statenvergaderingen en de
vroedschappen (waarvan de leden niet langer door de stadhouder benoemd zouden
worden), die deze functie ontleenden aan het feit dat zij het volk representeerden. 19
De verschillende onderdelen van het bestuur van de Republiek, die veelal beschreven
werden binnen het kader van de gemengde regeringsvorm, bleken ook in het schema
van de functionele scheiding der machten te passen – al bleven de patriotten deze
notie toepassen op het bestaande politieke systeem.
In de laatste jaren van de achttiende eeuw hadden de Bataven de beschikking
over een ruim arsenaal aan opvattingen over de vraag hoe de macht van de staat
16
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georganiseerd moest worden. De geschriften van Montesquieu vormden het
uitgangspunt om de Nederlandse staatsmacht te hervormen langs de lijnen van de
scheiding der machten. Het was voor de Bataven duidelijk dat de oude onderdelen en
hun verhoudingen (vroedschappen, Staten, ridderschappen en stadhouder) niet langer
voldeden. Hoe de machtenscheiding precies geregeld moest worden was verre van
duidelijk; dat hadden de patriotse, Franse en Amerikaanse ontwikkelingen wel laten
zien. De commissie De Rhoer merkte in 1797 dan ook op dat het principe van
machtenscheiding ‘niet altyd en overal den zelfden opgang gemaakt’ had. Bovendien
leerde een vergelijking tussen verschillende ‘Staatkundige Schryvers’ dat velen van
hen ‘door niet genoegzaam bepaalde uitdrukkingen, aanleiding hebben gegeven tot
verwarde en onnauwkeurige denkbeelden’. 20
Er was kortom geen eenduidig begrip van machtenscheiding, al liet de
commissie weten dat de ontwikkeling van een systeem van machtenscheiding pas in
navolging van Montesquieu mogelijk was geworden. De Bataven stonden voor de
taak zelf invulling te geven aan dit internationale intellectuele debat, rekening
houdend met de typische eigenschappen van de bestuursstructuur van de oude
Republiek.

De hoogste macht: wetgeving
In het eerste en tweede jaar van de Bataafse vrijheid stond de discussie over de
machtenscheiding nog niet hoog op het programma. De strijd tussen unitarissen en
federalisten en de debatten over vertegenwoordiging en democratie voerden de
boventoon. Toen de constitutiecommissie met haar werk begon in het voorjaar van
1796 kwam het onderwerp meer en meer onder de aandacht – nu er concrete plannen
voor de nieuwe staatsinrichting werden gemaakt werd het thema van de
machtenscheiding relevant. In de constitutiecommissie werd het onderwerp fel
bediscussieerd, en dat gold ook voor de bespreking van het uiteindelijke Plan van
Constitutie in de Nationale Vergadering. 21
Om enige lijn en duidelijkheid in de bespreking van het Plan te krijgen stelde
Pieter van der Kasteele op 30 januari 1797 voor om een commissie te benoemen die
moest onderzoeken hoe de machtenscheiding het best geregeld kon worden in de
20
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grondwet. 22 Het rapport van die commissie De Rhoer, dat hierboven al is aangehaald,
is wellicht de meest doordachte tekst over de machtenscheiding in de Bataafse
Republiek en werd indertijd ook als zodanig erkend. In januari 1801 verwees een
commissie onder leiding van het Eerste Kamerlid Verhoysen nog instemmend naar de
opvattingen van Montesquieu én naar het rapport van de commissie De Rhoer. Om nu
nog ‘iets over dat onderwerp [de machtenscheiding] en over de noodzakelijkheid van
die afscheiding thans te willen aanvoeren’ achtte de commissie hetzelfde als ‘de
Zonne met fakkelen te willen verlichten’. 23
Nadat het rapport van De Rhoer c.s. had betoogd dat de machtenscheiding
noodzakelijk was om machtsmisbruik en tirannie te voorkomen, werden de
afzonderlijke machten één voor één besproken. De commissie stelde dat de
wetgevende macht ‘uit deszelfs aart en inrichting, een zeer groot overwicht boven de
twee anderen’ had. Dit volgde uit de opvatting dat de wetgevende macht de wil van
het soevereine volk uit diende te voeren, en daarom als hoogste macht binnen de staat
gold. De Bataven weken hiermee niet af van de Franse en Amerikaanse beginselen.
Maar omdat de wetgevende macht de hoogste macht was lag het risico van ‘misbruik
der Vryheid’, zoals Montesquieu had opgemerkt, hier op de loer. De wetgevende
macht liep hetzelfde gevaar dat ook een volstrekte democratie bedreigde: anarchie, die
vervolgens op overheersing zou uitlopen. 24 De commissie ondersteunde deze stelling
door te verwijzen naar de opmerkingen van Thomas Jefferson over de grondwet van
Virginia, waarin het wetgevend lichaam een vrijwel onbeperkte macht had gekregen
en deze macht vervolgens had misbruikt door inbreuk te maken op de andere
machten. 25
De belangrijkste oplossing voor dit gevaar zag de commissie in het bicamerale
stelsel. Omdat de wetgevende macht vrijwel onbegrensd was achtte de commissie het
noodzakelijk de wetgevende macht in twee kamers te splitsen, zodat de concentratie
22
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van macht en machtsmisbruik voorkomen konden worden. 26 De splitsing van de
wetgevende macht was een fel bediscussieerd onderwerp in de Bataafse jaren, en het
is dan ook opvallend dat de Bataafse periode niet behandeld wordt in historische
studies over het bicameralisme. 27 Tegenstanders van een bicameraal stelsel wezen
erop dat een splitsing niet verenigbaar was met de ondeelbaarheid van de
soevereiniteit; het volk was één, en dus moest de representatie van dat volk ook één
zijn. 28 Voorstanders (De Rhoer c.s.) wezen dit bezwaar van de hand door te betogen
dat de soevereiniteit van het volk weliswaar ondeelbaar was maar dat dit niet
betekende dat de uitvoering van die macht niet door verschillende lichamen zou
kunnen geschieden. 29
Een tweede argument tegen de splitsing werd gevonden in het vermeende
karakter van de Nederlanders. Het bicamerale stelsel was dan wel geschikt voor de
Fransen, zo stelde Pieter Vreede, maar die waren in hun natuur energieker en
warmbloediger dan de Nederlanders, waardoor het gevaar van samenzweringen en al
te grote machtsambities onder de wetgevers groot was. Dat had de recente
geschiedenis, met de Terreur als dieptepunt, wel laten zien. De Nederlanders, zo werd
uitgeklegd aan de hand van de klimaattheorie, waren flegmatiek en eerder passief dan
actief. Voor al te grote ambities van het wetgevend lichaam hoefde men in de
Bataafse Republiek niet bevreesd te zijn. Nederland hoefde niet bang te zijn voor
‘Cromwells’ of ‘Robespierres’ die de macht zouden grijpen. 30 Sterker nog, in
Nederland zou een splitsing van de wetgevende macht desastreuze gevolgen hebben
voor de slagvaardigheid en snelheid van het bestuur. Vooruitlopend op de kritiek van
Gogel uit 1801 stelde Vreede dat de eindeloze discussies in beide kamers en het
tegenhouden van wederzijdse beslissingen de besluitvorming zouden verlammen. 31
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Voorstanders van splitsing lieten zich hier niet door overtuigen. Zij stelden dat
de inwoners van de Republiek niet zo bedaard waren als werd voorgesteld, dat hadden
de politieke gebeurtenissen van de jaren tachtig en negentig wel laten zien. Daarbij
gold dat mogelijke verschillen tussen nationale karaktertrekken niet het algemene
beginsel dat macht corrumpeert teniet konden doen. Over de slagvaardigheid maakte
de voorstanders van een bicameraal stelsel zich ook weinig zorgen. De genoemde
‘aart’ van het wetgevend lichaam, namelijk de vertolker van de volkswil, hield in dat
dit lichaam deliberatief van karakter was. Een bicameraal stelsel was de beste
waarborg voor de hiermee verbonden zorgvuldige discussies en afwegingen. 32
Voorstanders van splitsing twijfelden bovendien aan de enige waarborg die
overbleef tegen machtsmisbruik als de wetgevende macht niet werd opgedeeld:
controle door het volk. Dit hing samen met het ‘populaire’ karakter van de
wetgevende macht. De commissie had er al op gewezen dat de wetgevende macht
over het algemeen geliefder bij het volk was dan de uitvoerende; haar leden en ideeën
waren bekend bij het volk, en als het goed is ook geliefd. Haar taak bestond uit
spreken, niet uit doen, en met spreken maakte men meestal makkelijker vrienden,
meende de commissie. 33
Johan Luyken had het jaar ervoor in de Nationale Vergadering langs deze
lijnen betoogd dat de controlerende functie van het volk wellicht te zonnig werd
voorgesteld. Demagogen konden het volk maar al te makkelijk zand in de ogen
strooien en zich meester maken van de wetgevende macht, waarmee ‘oostersch
despotisme’ op de loer lag. Niet voor niets had men in de Amerikaanse Constitutie (en
we herkennen in Luykens verhaal het argument van Madison) de volkssoevereiniteit
niet in alles naar beneden doorgevoerd. 34 De Rhoer verwees een paar maanden later
ook nog naar de klassieke oudheid als negatief voorbeeld; waren het in Rome niet
juist de democratische volksvergaderingen geweest die onder het juk van Caesar
waren gebracht? 35
Meer optimistisch gestemde Bataven als Coert van Beyma spraken dit
argument tegen: ‘ik verbeeld mij nimmer het volk als een hoop kinderen zonder
macht en verstand. Ik geloof in tegendeel, dat het Volk altijd de waarborg tegen
onderdrukking in zijn eigen doorzicht en in zijn eigen macht vindt’. Daarbij kwam dat
32
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splitsing van het wetgevend lichaam machtsmisbruik hoe dan ook niet kon
voorkomen: ‘in de provincie, waar ik gebooren en opgevoed ben [Friesland] was de
wetgevende vergadering in vier kamers verdeeld en daar heerschtte een
Venetiaansche aristocratie’. 36
Gelet op de verschillen in opvattingen is het niet verbazend dat zowel het eenals tweekamerstelsel in de grondwetsschetsen voorkwamen. In het Plan en Ontwerp
van Constitutie (Grote Kamer en Kamer van Oudsten) werd de wetgevende macht
gesplitst. De tweede en derde constitutiecommissie kozen echter voor een enkele
kamer. Ook dient het Manifest der Twaalf Apostelen genoemd te worden. Hierin
pleitten de radicale leden van de Nationale Vergadering in de aanloop naar het
referendum over het Ontwerp voor een verdeling in drie kamers. De kamers zouden
maandelijks rouleren, waarbij de instemming van twee kamers nodig was om een
besluit te bekrachtigen. Als dit niet het geval was zouden de kamers zich tot één
kamer verenigen en gezamenlijk stemmen. Op deze manier hoopten de Apostelen
zowel overhaaste besluiten te voorkomen als het vetorecht van de Kamer der Oudsten
te omzeilen – een doorn in de ogen van de radicalen omdat op deze manier een kleine
groep volksvertegenwoordigers (zestien in het geval van het Ontwerp, de helft van de
dertig leden van deze Kamer) alle wetgeving kon blokkeren. 37
In de Staatsregeling van 1798 (Eerste en Tweede Kamer) was uiteindelijk
sprake van twee kamers. Dit kwam misschien omdat de Fransen, die op dat moment
de moderate stem in het Bataafse debat verwoordden, dit liever zagen, 38 al toont het
Manifest der Twaalf Apostelen aan dat de radicale Bataven niet per definitie tegen
splitsing van het wetgevend lichaam waren. Hoe dan ook zag het nieuwe bewind na
de staatsgreep van 12 juni geen reden om iets te veranderen aan het tweekamerstelsel,
aangezien Vreede een half jaar eerder ondanks zijn opmerking uit 1797
hoogstpersoonlijk had bewezen dat Nederland wel degelijk ‘Cromwells’ en
‘Robespierres’ kon voortbrengen. Pas na 1800 zou het tweekamerstelsel weer onder
vuur komen te liggen.
Uiteindelijk

kozen

de

Bataven

overwegend

voor

een

extra

veiligheidsmaatregel met een specifieke vorm van het bicamerale stelsel. Dit was
ingegeven door de plek die de Bataven de wetgevende macht ondanks verschillende
36
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bezwaren en ervaringen bleven toekennen: die van hoogste macht in de staat. De
benaming van en keuze voor de verschillende kamers in de Staatsregeling
onderstreept dit punt: de grootste kamer was verantwoordelijk voor het maken van
wetten en heette daarom de Eerste Kamer. De Tweede Kamer diende de
wetsvoorstellen vervolgens goed of af te keuren. De leden van de Kamers werden
bovendien niet apart gekozen, maar in één keer. Pas na aankomst in Den Haag
bepaalden de representanten onderling wie in de Eerste, en wie in de Tweede Kamer
plaats zou nemen. 39 Daarmee was het een soort combinatie van een één- en een
tweekamerstelsel. Controle door het volk was voor de meeste personen die bij het
grondwetsproces betrokken waren een te geringe waarborg tegen mogelijke
overheersing van de wetgevende macht, waardoor splitsing noodzakelijk werd geacht.

Het gevaar van de zeven stadhouders
Als de wetgevende macht de hoogste macht in de staat is, dan is de uitvoerende macht
daaraan logischerwijs ondergeschikt. Over de precieze positie en invulling van deze
macht bestonden in de Bataafse Republiek echter grote verschillen – van de drie
machten was het de uitvoerende die het meeste stof deed opwaaien. Het debat werd
vanaf het begin gekenmerkt door een breed gedragen angst dat de uitvoerende macht,
in welke vorm dan ook, al snel tirannieke trekken zou kunnen vertonen. Dit had alles
te maken met de vergelijking die in de Patriottentijd gemaakt was tussen de
stadhouder en de uitvoerende macht.
Sommige naar Frankrijk gevluchte patriotten koesterden in de periode na 1787
nog de opvatting dat in een nieuw bestel ruimte kon of moest zijn voor een
stadhouder, of zelfs een constitutionele monarchie naar het Franse voorbeeld van
1791. Dat kwam vooral omdat het federale model in die periode nog leidend was, en
de stadhouder nog gezien werd als iemand die voor eenheid in het bestuur zou kunnen
zorgen. Vanaf 1792 werd de afschaffing van het stadhouderschap (waar onder de
patriotten al langer voorstanders van waren) door de ballingen expliciet als doel
geformuleerd: een enkelhoofdig gezag was een bedreiging voor de vrijheid en diende
afgeschaft te worden. 40
Na 1795 werd de val van de ‘despotieke’ stadhouder uitbundig gevierd, en in
de jaren erop, in ieder geval tot 1799, was het een onbegonnen zaak om voor de
39
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invoering van een éénhoofdig uitvoerend gezag te pleiten. De gedachte leefde dat de
functie van de uitvoerende macht overeenkomsten vertoonde het voormalige
stadhouderschap, met alle gevaren van dien. Jacob Floh vatte dit sentiment treffend
samen in november 1796, bij de bespreking van het Plan van Constitutie: ‘God
bewaare ons voor eeuwig voor zulk een wezen in Nederland!’. 41 Zijn collega Krieger
stelde een paar maanden later nog maar eens vast dat de republikeinse staatsvorm wat
hem betreft onverenigbaar was met een éénhoofdige uitvoerende macht: ‘onze
Republikainsche beginselen laten niet toe, dat wy de Wet nu dadelyk ter executie aan
een enkel persoon, onder den titul van President of Stadhouder toebetrouwen, wy
zullen die dan overgeven aan vyf of zeven Burgers’. 42
Dat de Amerikanen wel voor een president gekozen hadden maakte niet uit:
Amerika was een uitgestrekt land waarin de eenheid ver te zoeken was. Een president
was voor dit land geschikt, maar dat gold niet voor het kleine Nederland, dat in het
verleden vooral negatieve gevolgen had ondervonden van een al te geconcentreerde
uitvoerende macht (de stadhouder). Bovendien, zo schamperden verschillende
vertegenwoordigers, was het maar de vraag of de Amerikanen in staat zouden zijn om
na George Washington opnieuw een goede president te kiezen. 43
De last van het verleden was verschillende Bataven overigens een doorn in het
oog, omdat het verleden in deze een ‘zuiver’ begrip van de nieuwe leer bemoeilijkte.
Jacob Hahn merkte geïrriteerd op dat in het systeem van de machtenscheiding de
uitvoerende macht iets anders was dan de positie die de stadhouder binnen de
gemengde regeringsvorm had ingenomen. Leden van de uitvoerende macht zouden in
het nieuwe constitutionele systeem dienaren van de staat zijn, gebonden aan de
volkswil via de grondwet en gecontroleerd door de wetgevende macht. Voor
‘dwingelanden’, zoals de vroegere stadhouders, de ministers in Frankrijk en de Lord
Commissioners in Engeland hoefde men dan ook niet bang te zijn. 44 In hetzelfde
debat had Van der Kasteele ook al opgemerkt dat zijn collega’s niet teveel de
41
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voorbeelden uit het verleden moesten gebruiken: de uitvoerende macht was in het
nieuwe systeem net zo goed gebonden aan de volkswil, en dus aan de grondwet, als
de wetgevende: ‘De magt om ’s volks kracht te gebruiken tot uitvoering van dien wil,
is een andere tak van die magt en is dus ook een uitvloeisel uit ’s volks oppermagt’. 45
Toch wilden de Bataven het zekere voor het onzekere nemen. Zij kozen het
voorbeeld van de Fransen en legden de uitvoerende macht in handen van een uit
meerdere personen bestaande raad. Dit uitvoerend lichaam zou moeten bestaan uit een
beperkt aantal leden, waarbij de getallen vijf en zeven het meest genoemd werden.
Een pleidooi voor een grote raad, die meer overeen zou komen met het democratische
beginsel, werd van de hand gewezen. Democratie en uitvoerende macht werden niet
compatibel geacht omdat de uitvoerende macht vooral krachtig en snel moest kunnen
handelen – eigenschappen die niet snel geassocieerd werden met de deliberatieve aard
van de democratie. 46 Anderzijds werd een te kleine raad ook gevaarlijk gevonden en
was een eenhoofdig gezag vrijwel onbespreekbaar.
Dezelfde voor- en tegenargumenten beheersten de discussie over de vraag of
de verschillende beleidsterreinen van de uitvoerende macht een minister of comité aan
het hoofd zouden moeten hebben. Voorstanders van het laatste wezen erop dat de
Nederlandse bestuurlijke traditie er een was van colleges en raden, een traditie die
paste bij een republiek. Na de revolutie waren de uitvoerende werkzaamheden van het
provisionele bestuur dan ook in handen gelegd van verschillende comités. Ministers
werden vooral geassocieerd met de monarchie. 47 Verschillende Bataven wezen er
daarnaast op dat de commerciële aard van de Republiek gediend was bij de
bedaardheid die van een collegiaal bestuur uitging. Vitringa gaf toe dat ministers
sneller konden opereren, ‘maar, in onze commercieerende, vreedzame republiek
houde ik die schielykheid, die als een electrique schok werkt, niet zoo verkieslyk,
immers niet gewoonlyk’. ‘Haast u langzaam’ was het motto van een republikeinse
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overheid, zo meende Vitringa, die daarin werd bijgestaan door Van Manen. 48
Ministers hadden nog een aantal andere nadelen, vond zijn collega De Mist. Het zou
in het kleine Nederland moeilijk worden om mensen te vinden die zoveel van een
beleidsterrein wisten dat ze die verantwoordelijkheid alleen konden dragen. Men zou
ze bovendien een hoge beloning voor hun werk moeten geven – volgens De Mist in
strijd met de gelijkheid – en omdat ministers zouden proberen om hun voorgangers te
overtreffen zou er weinig continuïteit in het bestuur komen. 49
Daar stond tegenover dat ministers beter controleerbaar waren. De
verantwoordelijkheid lag bij één persoon die vervolgens op zijn verantwoordelijkheid
aangesproken kon worden. Dit argument was niet onbelangrijk binnen het Bataafse
politieke discours, waarin veel waarde werd gehecht aan transparantie en controle.
Met de comité-constructie voor het uitvoerend bewind werd hier toch al afbreuk aan
gedaan, en dit zou met uitvoerende subcomités alleen maar verergeren. Bovendien
werd het voordeel van snelheid groter geacht dan het nadeel van potentieel
machtsmisbruik, zeker omdat boven de ministers een uitvoerende raad was
geplaatst. 50
Net als bij het splitsen van de wetgevende macht zijn de meningsverschillen
terug te vinden in de wetsteksten: in het Plan van Constitutie had de commissie
gekozen voor de ontbinding van de Comités en invoering van Secretarissen van Staat
(een soort ministers), net als in het Ontwerp. De notulen van de tweede
constitutiecommissie spraken echter weer van comités in plaats van ministers. 51 De
Staatsregeling van 1798 uiteindelijk voorzag in een Uitvoerend Bewind van vijf
leden, met daaronder acht Agentschappen met aan het hoofd van elk Agentschap een
Agent: een combinatie waarmee zowel bestuurlijke traagheid als machtsconcentratie
voorkomen moesten worden. De leden van dit Uitvoerend Bewind werden benoemd
door het wetgevend lichaam, waarbij ieder jaar een lid aftrad. Voor de verkiezing van
een nieuw lid maakte de Eerste Kamer een lijst van drie kandidaten, waarvan de
Tweede Kamer er vervolgens een uitkoos om de opengevallen plaats in te nemen. 52
Dat de verkiezing van de leden van het uitvoerend bewind door de wetgevende
macht geschiedde lag niet bij voorbaat vast. In 1797, bij de beraadslagingen over het
48
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Plan van Constitutie, was deze kwestie uitgebreid aan de orde gekomen. In het Plan,
en uiteindelijk ook Ontwerp van Constitutie was namelijk gekozen voor een variant
waarbij de leden van de uivoerende macht werden verkozen door de kiezers uit de
grondvergaderingen die echter in hun keus beperkt werden tot een dubbeltal dat door
de Kamer der Oudsten was samengesteld. 53
Dit voorstel kwam bij de bespreking van het Plan van Constitutie op veel
kritiek te staan. Vreede begreep niet waarom men geen vrije verkiezingen door de
grondvergaderingen in kon voeren. Dit kwam volgens hem het meest overeen met het
ideaal van een representatieve democratie. Op dit punt werd hij bijgestaan door Van
der Kasteele, die stelde dat de uitvoerende macht een aparte macht was en dus ook
apart door het volk gemandateerd moest worden, en door Nieuhoff, die vond dat de
leden van de uitvoerende macht net zo goed representanten van het volk waren. 54
Zolang men in de grondwet maar duidelijk genoeg vastlegde dat de uitvoerende macht
verantwoording schuldig was aan de wetgevende dan hoefde men niets te vrezen van
demagogie of machtsoverschrijding. 55
Van Manen dacht daar heel anders over, en stelde dat verkiezingen voor de
uitvoerende macht tot ‘eene tydrekenkunde van revolutien, gelyk weleer van
Olympiaden’ zou leiden. 56 Een belangrijk argument van Van Manen en anderen was
uiteraard de scepsis tegenover al te grote volksinvloed. Stemgerechtigden waren niet
kundig genoeg en lieten zich te makkelijk in de luren leggen door ‘demagogen’. Een
ander argument was wellicht van groter belang, en verklaart waarom ook Nuhout van
der Veen, die als radicale democraat bekend stond, tegen directe verkiezingen was.
Deze zouden er volgens hem voor zorgen dat de uitvoerende macht zich als een
compleet afgescheiden macht zou gaan gedragen, en zich niet zou voegen naar de wil
van het wetgevend lichaam. Doordat de machten verschillende mandaten kregen
zouden zij met elkaar gaan wedijveren in plaats van samen te werken. 57 Na de
staatsgreep van 22 januari 1798 zou Nuhout zijn zin krijgen: in de Staatsregeling was
geen sprake (meer) van een getrapte volksverkiezing voor de uitvoerende macht.
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De vorm en de benoeming van de uitvoerende macht mochten dan de nodige
discussie losmaken, in veel sterkere mate gold dit voor de bevoegdheden van de
uitvoerende macht. Over een aantal taken kon eenvoudig consensus bereikt worden:
de uitvoerende macht was verantwoordelijk voor de uitvoering van wetten, hield
toezicht op het binnenlands bestuur en justitie, was verantwoordelijk voor het innen
van belastingen en onderhield de relaties met het buitenland. Bevel over het leger, in
principe een taak van de uitvoerende macht, bleek problematischer. Een militaire
coup door de uitvoerende macht lag op de loer, zo werd gevreesd. 58
Niet voor niets werden in de constituties verschillende artikelen opgenomen
die misbruik van het leger moesten voorkomen. Zo mocht de uitvoerende macht nooit
op eigen gezag de oorlog verklaren, en mocht zij in vredestijd geen troepen
verplaatsen. Leden van het uitvoerend bewind mochten nooit zelf legeraanvoerder
zijn, mede indachtig de voormalige functie van de stadhouder als kapitein-generaal
van het leger. Tevens mocht een bevelhebber van de land- of zeemacht geen
familiebanden hebben met een lid van het uitvoerend bewind. Een andere maatregel
in de Staatsregeling van 1798 schreef voor dat er geen troepen in de omgeving van de
vergaderzaal van het wetgevend lichaam aanwezig mochten zijn; deze beschikte over
een eigen lijfwacht. 59 Deze maatregel bleek overigens weinig succesvol, want zowel
de staatsgreep van 12 juni 1798 als die van 18 september 1801 werden uitgevoerd
door leden van de uitvoerende macht die met behulp van het leger de vergaderzaal
van het wetgevend lichaam lieten bezetten. Deze gebeurtenissen zullen het
vertrouwen in de machtspositie van het uitvoerend bewind, ondanks de onvrede onder
veel Bataven over de traagheid van het parlement na 1798, niet hebben bevorderd.
Het belangrijkste punt van discussie was de relatie tussen de wetgevende
macht en de uitvoerende. Centraal stond de vraag of de uitvoerende macht slechts
wetten uitvoerde of dat zij ook een rol zou moeten spelen in het wetgevingsproces.
Voorstanders van het eerste wezen op het absolute karakter van de machtenscheiding
die het delen van de wetgevende functie onmogelijk maakte. Daar kwam bij dat de
positie van het wetgevend lichaam als enige wettige representant van het volk in
gevaar kwam als de wetgevende macht gedeeld werd met een andere tak van de
staatsmacht. Steeds werden hierbij voorbeelden uit het verleden gegeven die moesten
bewijzen dat een onbepaalde rol voor de uitvoerende macht al snel tot tirannie zou
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leiden: de geschiedenissen van Athene en Rome hadden dit laten zien, maar vooral de
geschiedenis van de Republiek: de zeven leden van de Staatsraad (Plan van
Constitutie) zouden zich al snel ontpoppen tot ‘zeven Stadhouders’, niet alleen omdat
men hun macht te onbepaald had gelaten, maar ook omdat men hun een hoog salaris
gaf waardoor zij er ‘zeven kleine Hofhoudingen’ op na konden houden. 60
Daar stond een opvatting tegenover die mede door de commissie De Rhoer
verwoord werd. Zij stelde dat het wetgevend lichaam weliswaar de hoogste macht
was en als enige het recht had om wetten te maken, maar dat het onverstandig was om
de uitvoerende macht slechts ‘werktuiglyk uitvoerend’ te maken. Om haar werk goed
te kunnen doen was het belangrijk dat de uitvoerende macht ‘vooral raadpleegt en
beschikt, in zoo verre namelyk hetzelve de Macht behoort te hebben, niet om Wetten
te maken, maar om dusdanige Ordonnantien en Reglementen daar te stellen, welke de
uitvoering der Wetten nader wyzigen en bepalen’. Vandaar ook dat de commissie de
benaming ‘uitvoerende macht’ misleidend vond en liever sprak van ‘Staats-bestuur’
of ‘Staats-bewind’. 61 Deze opvatting klonk uiteindelijk door in verschillende Bataafse
wetsteksten: in het Plan en Ontwerp van Constitutie was gekozen voor het woord
‘Staatsraad’, terwijl in de Staatsregeling de voorkeur was gegeven aan ‘Uitvoerend
Bewind’ – zij legde dus meer nadruk op het uitvoerende aspect. In de Staatsregeling
van 1801 werd gekozen voor de term ‘Staatsbewind’.
Als de uitvoerende macht in de positie was om wetten te ‘vertalen’ naar beleid
en hier zelfstandig aan kon werken, dan was de gedachte niet vreemd dat de
uitvoerende macht omgekeerd voorstellen zou mogen doen aan de wetgevende macht
voor het maken van wetten. En inderdaad werd in de Staatsregeling een artikel
opgenomen dat bepaalde; ‘Het [Uitvoerend Bewind] kan, te allen tijde, aan het
Vertegenwoordigend Lichaam een voorstel doen, en maatregelen voordragen, tot heil
van den Lande, doch het doet zulks nimmer in de form van eene Wet’. 62 Het laatste
60
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deel van die zin laat tegelijkertijd zien hoe gevoelig het onderwerp lag: zelfs de
geringste mogelijkheid dat de uitvoerende macht daadwerkelijk wetgevende macht
zou hebben moest voorkomen worden.
Dat bleek ook duidelijk uit de argumenten die gebruikt werden om de
permanente zitting van het wetgevend lichaam, zoals deze in Ontwerp en
Staatsregeling 1798 vervat waren, te verdedigen. Want hoewel verschillende
theoretici van de machtenscheiding, met name John Locke, gewezen hadden op het
bijzondere en exclusieve karakter van het wetgeven en deze macht dus sporadisch
wilden laten uitvoeren, stuitte dit bij de meeste Bataven op groot bezwaar. Tijdens de
afwezigheid van het wetgevend lichaam zou de uitvoerende macht het rijk alleen
hebben, met ongeoorloofde machtsvermenging en overschrijding tot gevolg. 63
De laatste twistappel in dit verband was een eventueel vetorecht voor het
uitvoerend lichaam. Voorstanders van een bepaalde vorm van veto stelden dat de
macht van het wetgevend lichaam anders te onbeperkt zou zijn. Het tweekamerstelsel
was voor hen niet afdoende waarborg, het betekende nog steeds dat de slager zijn
eigen vlees keurde. Het werd daarom belangrijk geacht dat de uitvoerende macht de
uitvoering van een wet kon blokkeren als zij deze in strijd met de grondwet achtte. De
eerste constitutiecommissie was deze mening ook toegedaan en had in haar
grondwetsontwerp bepaald dat de Staatsraad een wet kon terugsturen als hij meende
dat de wet niet uitvoerbaar was. 64
Dit artikel werd in het Ontwerp van Constitutie aangepast tot een artikel
waarin bepaald werd dat de Staatsraad wetten alleen kon terugsturen als hij meende
dat uit het ‘hoofd en onderschrift aan den Staatsraad niet blykt, dat het voorschrift der
Constitutie daar by in acht is genoomen’. 65 Deze maatregel was in de ogen van veel
Bataven echter nog steeds een gevaar voor de vrijheid omdat het risico bestond dat de
uitvoerende macht naar eigen inzicht wetten zou gaan afkeuren, afhankelijk van haar
eigen interpretatie van de grondwet. Omdat volgens het artikel alleen de vorm van de
wet reden tot weigering kon zijn vonden de meeste representanten dit gevaar
overdreven; de uitvoerende macht moest bovendien goed beargumenteren waarom
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een wet niet aan de voorschriften voldeed. Het artikel werd uiteindelijk ook
overgenomen in de Staatsregeling van 1798.
De reacties op artikelen die suggereerden dat de wetgevende macht op
enigerlei wijze beperkt of gecontroleerd kon worden door de uitvoerende tonen echter
wel aan dat het grootste gevaar voor de burgerlijke vrijheid voor veel Bataven nog
steeds bij de uitvoerende macht lag – de positie van deze macht moest ondergeschikt
blijven aan de wetgevende.

Het oordeelsvermogen: de rechterlijke macht
Wat was tenslotte de positie van de derde door Montesquieu genoemde macht binnen
de staat, de rechtsprekende? 66 Het is wederom het rapport van de commissie De
Rhoer waarin de algemene opvattingen hierover gevonden kunnen worden. De
commissie merkte op dat de rechterlijke macht een op zichzelf staande macht vormde,
in tegenspraak met ‘velen’ die de rechterlijke macht onder de uitvoerende schaarden.
Waar de wetgevende macht de wil uitoefent, en de uitvoerende macht de kracht, daar
bezat de rechterlijke macht het oordeelsvermogen. Deze afzonderlijke functie
veronderstelde dan ook een afzonderlijke macht. De commissie kon niet nalaten te
wijzen op het gevaar van de vermenging of onderlinge afhankelijkheid van de
rechterlijke macht met de andere machten:

‘Wanneer de Rechter met de Uitvoering gewapend wordt, dat is, indien de macht van beoordeelen met
die van uit te voeren vereenigt, dan volgt wel rasch onderdrukking, de Personen van Rechter en
beschuldiger zyn niet zelden de zelfden, en het Volk vreest meer de macht dier Personen, dan de
onzydige stomme wet. Alle landen, en ook ons vaderland hebben meermalen deze aanmerking met
sprekende voorbeelden bevestigd. Indien de Rechter in ’t Wetgevend vak valt, dan worden vonnissen
eigenlyke Wetten, en geene toepassingen van wetten of personen, zoals dezelven behoren te zyn’. 67

Het sprak vanzelf dat als de drie machten in één lichaam verenigd zou zijn, de
rechters gelijk zouden komen te staan aan ‘oostersche sultans, die op hunne wyze ook
recht spreken!’ 68
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Met de bepaling van de onafhankelijke positie van de rechterlijke macht werd
gebroken met de traditie van het Ancien Régime waarin recht werd gesproken door
ambtsdragers die ook uitvoerende of wetgevende taken hadden, zoals schepenen,
schouten en baljuwen. Wat betreft de positie die de rechterlijke macht in zou moeten
nemen verschilden de Bataven van mening met hun Franse broeders. In Frankrijk was
de machtenscheiding vooral gebruikt om de macht van de, in de ogen van velen,
corrupte rechters aan banden te leggen en de invloed van de rechterlijke macht op de
politiek te voorkomen. Hoewel de Bataven zich gelet op het bovenstaande citaat
realiseerden dat dit gevaar bestond, oordeelden zij toch dat de rechterlijke macht
vooral beschermd moest worden tegen de andere machten. 69
Volgens de commissie De Rhoer was de rechterlijke macht ‘in de groote
staatschaal verre de ligtste, en quelque facon de nulle, zo als Montesquieu zegt, en
schynt dus minder bepaling, dan wel bescherming te behoeven, daar dezelve noch wil,
noch kragt, maar alleen oordeel bezit’. 70 De rechterlijke macht moest dus
onafhankelijk en naar eigen inzicht kunnen opereren (geen politieke bemoeienis met
de rechtspraak, voor het leven benoemde rechters) maar tegelijkertijd gebonden
worden aan een uniform burgerlijk en crimineel wetboek om te voorkomen dat de
rechter op de stoel van de wetgever plaats zou nemen: ‘Deze inbreuk kan nimmer
worden geweerd, wanneer de wetten duister en verouderd zyn, of grotendeels uit eene
verzameling van geheel niet zamenhangende gewoonten en costumen bestaan’. Voor
grondwettelijke toetsing door een Hoog Nationaal Gerechtshof, waar Jacob van
Manen voorstander van was, bestond sowieso weinig animo. 71
Opvallend is tevens dat er onder de Bataafse wetgevers evenmin veel animo
bestond voor juryrechtspraak. In de eerste constitutiecommissie kwam de kwestie van
de juryrechtspraak uitgebreid aan de orde. Daarbij werd opgemerkt dat deze vorm van
rechtspraak meer in overeenstemming was met de ‘democratische Regeeringsform’,
69
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en dat het vertrouwen in de rechtspraak er wellicht door vergroot zou worden, zowel
vanuit de verdachte als vanuit het publiek. Publieke bemoeienis met de rechtspraak
zorgde immers voor meer openheid en openbaarheid. 72 Veel leden van de commissie
twijfelden echter aan nut en noodzaak van juryrechtspraak. Jury’s konden beïnvloed
worden door de verdachte, en het was maar de vraag of juryleden onpartijdig genoeg
waren. Juryleden moesten bovendien genoeg kennis hebben van de wijze van
procederen, waardoor het in veel gevallen moeilijk zou zijn om geschikte leden te
vinden. Juryrechtspraak sloot bovendien niet aan bij de rechtstraditie van de
Republiek. 73 Dat was in 1798 ook de reden voor de Franse constitutiemaker Daunou
om geen voorstel voor juryrechtspraak op te nemen in zijn grondwetsschets voor de
Bataven. 74 Juryrechtspraak werd niet ingevoerd in de periode 1795-1801, de Bataven
meenden dat verbetering van de rechtspraak vooral gevonden moest worden in het
professionaliseren en codificeren van recht en rechtspraak. 75
Een onafhankelijke rechterlijke macht moest in staat worden geacht objectief
recht te spreken in gevallen waarbij leden van de wetgevende en uitvoerende macht
betrokken waren. In alle Bataafse grondwetsteksten was dan ook een plek ingeruimd
voor een Hoog Nationaal Gerechtshof dat ambtsmisdrijven en misdrijven door
volksvertegenwoordigers berechtte. De bepalingen over dit Gerechtshof in de
verschillende grondwetsteksten laten echter wel een aantal interessante verschillen
zien. In het Ontwerp van Constitutie was het ‘Hoog Nationaal Gerechtshof’ een
permanent

lichaam

dat

niet

alleen

recht

sprak

over

representanten

en

ambtsmisdrijven, maar ook besliste bij geschillen tussen Departementen, oordeelde
over burgerlijk verzet tegen wetgeving (‘alle overtredingen van de voorzieningen, in
de Constitutie begrepen’, en ‘alle feitelyke resistentien aan de uitvoering der Ordres
van den Staatsraad’) en internationale geschillen waarbij de Republiek betrokken
was. 76
In de Staatsregeling van 1798 was van een permanent lichaam en uitgebreid
takenpakket geen sprake meer. Het Hoog Nationaal Gerechtshof zou alleen in
bijzondere gevallen bijeen geroepen worden om misdrijven door leden van de
wetgevende en uitvoerende macht ‘in de waarneming hunner Posten begaan’ te
72
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beoordelen en berechten. Een permanent Nationaal Gerechtshof was een doorn in het
oog geweest van Daunou. Ervaringen in Frankrijk hadden hem geleerd dat een
permanent Gerechtshof een veel te machtige positie in kon nemen in het bestel, en hij
stelde dan ook een wijziging voor ten opzichte van het Ontwerp van Constitutie. 77 Dat
Ockerse en zijn collega’s uit de constitutiecommissie dit punt overnamen zal met luid
gejuich zijn ontvangen door representanten als Jan van Hooff (op dat moment als
‘tegenstander van de revolutie’ gevangen gezet), die zich eerder al verzet hadden
tegen een permanent Gerechtshof. 78
De potentiële bemoeienis van de rechterlijke macht met de (uitvoering van de)
wetgeving werd verder bewerkstelligd door de inperking van de taken en de
zelfstandigheid van het Nationaal Gerechtshof. Hij zou alleen bij elkaar kunnen
komen op gezag van het Vertegenwoordigend Lichaam, dat bovendien de hoogste
‘rechter’ werd bij staatsrechtelijke kwesties en geschillen tussen besturen. Hoewel de
Staatsregeling de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht garandeerde werd er
duidelijk voor gekozen haar geen bevoegdheden toe te kennen op wetgevende en
uitvoerende terreinen. De mogelijkheid dat de rechterlijke macht als tegengewicht
voor de andere machten zou dienen werd daarmee verworpen.

Harmonie en botsing
De commissie De Rhoer had gesteld dat men onder het begrip ‘afscheiding der
Machten’ twee dingen kon verstaan. Er waren staatkundigen die de vrijheid wilden
verzekeren door een en dezelfde macht aan verschillende lichamen toe te vertrouwen.
Die lichamen moesten elkaar vervolgens in een systeem van ‘gewichten en
tegengewichten’ in balans houden. Deze benadering vloeide voort uit de republikeinse
opvatting dat elke vorm en functie van macht tot misbruik en verlies van (burgerlijke)
vrijheid zou leiden als zij niet op alle mogelijke manieren in toom gehouden zou
worden. Die gedachte was in het Amerikaanse systeem uitgewerkt, en kon in de
Bataafse Republiek op beperkte steun rekenen. Jan van Hooff verklaarde dat het
politieke systeem er om draaide ‘een waarborg voor en tegen alle magten te vinden’. 79
Vertegenwoordigers als De Mist, Vitringa en Luyken (de laatste was expliciet
voorstander van het Amerikaanse systeem) zagen de machtenscheiding in de eerste
77
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plaats als een middel om machtsmisbruik te voorkomen en vonden dat de
verschillende machten elkaar actief moesten kunnen controleren.
De commissie oordeelde echter dat men zich moeilijk ‘eenig vreemder en
afzichterlyker staatkundig monster […], dan deeze verdeeling van macht, welke op
dusdanig denkbeeld van gewichten en tegengewichten is gevestigd’, kon voorstellen.
Het resultaat van dit systeem, dat men in de Verenigde Staten had ingevoerd, zou
bestaan uit ‘nimmer ophoudende worstelingen, botzingen, tegenkantingen en
verlammingen; en dan eene opeenstapeling van nieuws uitgevondende, en kwalyk op
elkander passende veeren en raderen, om de hortende, stotende, of ook wel geheel
stilstaande Staatsmachine aan den gang te houden’. Het uiteindelijke resultaat zou
zelfs zijn dat dit systeem aan zijn eigen regel ten onder ging. De ‘wet der botsing’ (de
actieve bemoeienis van de ene macht met de ander) waarop het gebaseerd was had
volgens de commissie tot gevolg dat het zwaardere lichaam het lichtere weg zou
stoten, zodat men ondanks alle voorzorgsmaatregelen alsnog richting het despotisme
zou afdwalen. 80
Tegenover dit systeem plaatste de commissie (waarin Van Hooff blijkbaar
nauwelijks gehoord was) de opvatting dat de verschillende machten hun eigen functie
en lichaam hadden en onafhankelijk van elkaar zouden opereren. Juist omdat zij ieder
hun eigen doel en functie had konden zij een ‘harmonie’ of ‘georganiseerde eenheid’
vormen. De wetgevende macht gaf uitdrukking aan de wil van het volk, en daarom
mochten alleen de leden van dit lichaam zich de representanten van dat volk noemen.
De uitvoerende macht gaf uitdrukking aan de kracht van het volk, en diende dan ook
ruimte te krijgen haar kracht te ontplooien. Elke staatkundige maatregel die tot
botsing of jaloezie tussen de machten kon leiden, zoals afzonderlijke mandaten of
vetorechten, stond in deze gedachte in de weg van een ‘georganiseerde harmonie der
Machten’. 81
Gedurende de periode 1795-1798 voerde dit harmoniemodel de boventoon.
Men diende op zoek te gaan naar een zekere organische verhouding tussen de van
elkaar afgescheiden staatsmachten, die vooral bereikt kon worden door de
verschillende machten verschillende taken te laten uitvoeren. De staatsmachten
mochten elkaar niet overlappen, of door dezelfde personen worden uitgevoerd, zoals
in het verleden het geval was geweest. De Bataven zochten daarbij over het algemeen
80
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niet naar een systeem van machtsbalans, zoals dat tot uitdrukking was gekomen in het
Amerikaanse begrip ‘checks and balances’, maar naar machtenscheiding en een
systeem dat zorgde voor een juiste afbakening van macht zodat deze niet misbruikt
kon worden. 82 Binnen dat systeem kon dan ook een hierarchie van machten bestaan,
waarbij de wetgevende macht de hoogste staatsmacht was, een positie die volgde uit
de opvatting dat de wetgevende macht de vertolker van de volkswil was. Maar omdat
deze macht dezelfde kwalen kon vertonen als een democratie was het van groot
belang om veiligheidsmaatregelen in het leven te roepen die anarchie en overheersing
moesten voorkomen: verkiezingen, een grondwet en splitsing van het wetgevend
lichaam. 83
De debatten laten ook zien dat in de periode 1795-1798 het verleden nog een
belangrijke rol speelde. Aan de ene kant besefte men dat de leer van de
machtenscheiding iets nieuws was. Dat had men uit de geschriften van Montesquieu
en Locke, maar ook uit de Franse en Amerikaanse voorbeelden kunnen opmaken.
Anderzijds werden de debatten gekleurd en bepaald door associaties met het verleden.
De klassieke oudheid, maar vooral de geschiedenis van de Republiek en de angst voor
het stadhouderschap speelden daarbij een rol. De ideologische ontwikkelingen op het
gebied van de machtenscheiding werden kortom afgezet tegen en tegelijkertijd
bepaald door de ervaringen met het politieke bestel van de oude Republiek en het
denken in termen van de gemengde regeringsvorm. 84 Dat verklaart ook waarom de
belangrijkste legitimatie voor de machtenscheiding gelegen bleef in de bescherming
van de vrijheid: vermenging van macht betekende vergroting van macht en,
onherroepelijk, onderdrukking.
Men zou verwachten dat de machtenscheiding tevens gelegitimeerd werd door
het argument dat machtenscheiding arbeidsdeling en specialisatie mogelijk maakte.
Hierdoor kon het daadkrachtige en efficiënte bestuur waar de Bataven naar
verlangden bereikt worden. Ondanks het feit dat dit argument in buitenlandse
theorievorming over de machtenscheiding aanwezig was geweest, werd het in de
82
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Bataafse discussies nauwelijks gebruikt. 85 De afscheiding van de verschillende
functies van de staatsmacht werden uiteindelijk vooral gelegitimeerd als het ‘groot
Palladium der Vryheid’. 86
Het niet expliciet verwoorden van de arbeidsspecialisatie kan verklaard
worden door de Bataafse weerzin tegen beroepspolitici en - tot op zekere hoogte –
ambtenaren, die veelal als baantjesjagers werden gezien. Specialisatie en
professionalisering van de staat was vanuit die gedachte vooral een kwalijke zaak.
Om dit te begrijpen, en de Bataafse meningsverschillen over de staatsmacht te duiden,
is het van belang om te achterhalen wat de betekenis van de staat was in het Bataafse
discours, en hoe de staat zich ontwikkelde.

De groei van de staat
In het republikeinse discours dat in de Bataafse Republiek nog een belangrijke rol
speelde werd ‘de staat’ vaak opgevat als synoniem van de politieke gemeenschap, de
res publica. Dit staatsbegrip was ontwikkeld in de vroegmoderne Italiaanse stadstaten
en zou ook in de Bataafse periode een rol van betekenis spelen. Dat staatsbegrip was
deels modern (in de zin dat het tegenwoordig die betekenis heeft) omdat de autoriteit
van de staat los werd gezien van de machthebbers die de macht van de staat tijdelijk
in handen hadden, in tegenstelling tot het vroegmoderne staatsbegrip waarin staat en
heerser samenvallen (het l’état c’est moi van Lodewijk XIV bijvoorbeeld). 87 Deze
opvatting kwam ook duidelijk terug in de Bataafse tijd: publieke functies waren van
tijdelijke aard en vereenzelviging van personen met de staat was uit den boze. De
Bataven gebruikten het begrip staat, naast de klassieke geografische betekenis, ook
primair als aanduiding van de politieke ordening en instituties van de Bataafse
Republiek; het woord werd daarbij vooral gebruikt in samenstellingen als
staatswezen, staatsbestel, staatsinrichting, staatsgebouw, staatsbewind, staatsraad,
staatsregeling etc. In het Bataafse staatsidee was een ander aspect van het moderne
staatsbegrip, namelijk dat de staat een autoriteit heeft die losstaat van de gemeenschap
waarover de macht van die staat wordt uitgeoefend, veel minder duidelijk aanwezig.
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‘Staat’ en ‘samenleving’ zijn daarin twee van elkaar losgekoppelde entiteiten en de
staat leidt als het ware een eigen leven dat losstaat van regeerders en geregeerden. 88
De staat, zowel in de betekenis van ‘politieke gemeenschap’ als het hoogste
gezag en de daarbij behorende instituties, werd na 1795 sterker, groter en machtiger.
Hiervoor zijn twee belangrijke redenen aan te wijzen. In de eerste plaats de
toenemende centralisatie van de overheid. Hoewel de totstandkoming van de
eenheidsstaat geenszins vanzelfsprekend was werden in de periode 1795-1801
belangrijke stappen in het centralisatieproces gezet. De oprichting van de Nationale
Vergadering in 1796 betekende dat er een nationaal orgaan ontstond waar burgers
zich tot konden wenden met klachten en verzoeken. Ondanks de toezegging in het
Reglement dat de provincies autonoom zouden blijven tot een grondwet anders
besloot, wendden vele corporaties, lokale overheden en individuele burgers zich tot
het orgaan waarvan men vermoedde dat het een soevereine rol kon spelen.
Hoewel de meeste verzoeken doorgestuurd werden naar de lokale overheden
of rechters die daar volgens het Reglement over moesten beslissen, dienden de
Nationale Vergadering en de uitvoerende Comités alle binnengekomen verzoeken te
behandelen en te beoordelen; dit betekende extra werk. 89 Met het in werking treden
van de unitarische Staatsregeling van 1798 werd de beslissingsbevoegdheid van de
nationale wetgevende en uitvoerende macht officieel gemaakt. Vanaf nu waren
provinciale en stedelijke (nu gemeentelijke) besturen ondergeschikte en voornamelijk
uitvoerende organen. De regering in Den Haag moest uitspraken doen over zaken die
in alle delen van de Republiek speelden, en had daarvoor alle hulp van verschillende
(lokale) instanties nodig.
De theorie dat centralisatie tot meer efficiëntie zou leiden en tot een kleinere
overheid bleek in de praktijk weerbarstig. Lokale overheden bleken vaak nauwelijks
bereid enige medewerking aan het centralisatieproces te verlenen. 90 Ook de wijze
waarop dat proces werd vormgegeven bleek niet iedereen te bevallen. Er werd na
1798 geklaagd over het vele overleg tussen de verschillende bestuurslagen als gevolg
van het feit dat de nationale overheid haar handtekening onder elk besluit moest
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zetten. Zo ook door G. Wessels uit Wageningen, die toe moest geven dat de huidige
wijze van besturen niet volmaakt was:

‘Het is waar, de wyze van het tegenwoordig Bestuur is kostbaar en in de uitvoeringen langwylig, dit
kan (uit aanmerking dat eene zaak veelal door veele handen moet gaan) niet wel anders, dit moet
natuurlyk in de uitvoering veele vertraaging veroorzaaken – Waartoe, mag men met reden vragen, zo
veel Agenten, Departementale Bestuuren, en NB nog daar te boven Commissarissen by dezelve? En
meer andere Commissien, wat zyn sommigen veel meer als bloote Expediteurs?’ 91

In de praktijk moest ‘Den Haag’ voordat een beslissing genomen kon worden
informatie inwinnen bij verschillende instanties, een proces dat tijd en mankracht
kostte. Op de implicaties van deze kennisvergaring wordt later verder ingegaan, maar
eerst zal een tweede reden van de groei van de staat besproken worden.
Wellicht van groter belang dan de invoering van de eenheidsstaat voor de
groei van de staat was de uitbreiding van zijn taken. Die extra taken zouden
gedeeltelijk van tijdelijke aard moeten zijn, zoals de omvorming van de
staatsstructuur (van federatie naar eenheidsstaat, met de bijbehorende hervormingen
van de staatsschuld en belastingen) en sociaaleconomische hervormingen zoals de
afschaffing van de gilden. Naast deze hervormingen – op zich al een enorme opgave
die dan ook decennia in beslag zou nemen – was het ook de bedoeling dat de overheid
zich met meer maatschappelijke terreinen bezig zou gaan houden dan voorheen.
Onderwijs en armenzorg werden expliciet benoemd tot staatstaken. Dat wil zeggen,
het waren zaken die voor de maatschappij als geheel belangrijk en verplichtend
waren, en dus niet langer exclusief in handen konden blijven van kerkgenootschappen
en andere particuliere instanties die deze taken tot die tijd hadden uitgevoerd.
Daarnaast werd in de Staatsregeling van 1798 vastgelegd dat de overheid zich
verplichtte de werkgelegenheid (Burgerlijke en Staatkundige Grondregels XLVIII),
handel, industrie en landbouw (BSG LII, LV) én de volksgezondheid (LXIII) te
bevorderen.
De Bataafse opvattingen over de relatie tussen staat, samenleving en politiek
kunnen verder verduidelijkt worden aan de hand van de terreinen van onderwijs en
armenzorg. In het derde hoofdstuk bleek al dat onderwijs gezien werd als het middel
bij uitstek om jonge Nederlanders tot deugdzame staatsburgers op te leiden;
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vaderlandsliefde en (politieke) burgerzin moesten via het onderwijs bijgebracht
worden. Daarnaast moesten vorm en inhoud van met name het lager onderwijs
hervormd worden volgens verlicht-pedagogische uitgangspunten die in de achttiende
eeuw populair waren geworden. Nieuwe opvattingen over opvoeding en onderwijs
deden in deze eeuw via Engeland (John Locke), Frankrijk (Rousseau) en Duitsland
hun intrede in de Republiek, waar zij in eerste instantie in de spectatoriale
tijdschriften besproken werden. 92
In de tweede helft van de eeuw werd de hervorming van opvoeding en
onderwijs steeds vaker bediscussieerd en gepropageerd. Auteurs als J.H. Swildens en
genootschappen als de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, het Zeeuwsch
Genootschap der Wetenschappen maar bovenal de Maatschappij tot Nut van ’t
Algemeen speelden hierin een belangrijke rol. De genootschappen droegen bij aan het
debat met verhandelingen over de lichamelijke en zedelijke opvoeding van de jeugd,
maar vooral ook met praktische voorstellen en initiatieven, zoals de door het Nut
opgerichte modelscholen. Aan het einde van de achttiende eeuw lag er zo een pakket
aan opvattingen, voorstellen en initiatieven waarin verbetering van het onderwijs
bepleit werd. Verbetering van kennisoverdracht, aandacht voor de morele en fysieke
opvoeding en een op de belevingswereld van het kind geënte pedagogiek vormden de
kern van dit pakket. 93 Een mooi voorbeeld van een maatregel die in de Bataafse
Republiek werd ingevoerd en zowel moest leiden tot betere kennisoverdracht als een
uitdrukking vormde van het belang dat de Bataven hechtten aan gemeenschapszin was
het klassikaal onderwijs. Leerlingen moesten niet langer individueel bij leraren langs,
maar als groep voor een leraar werken. 94
Na 1795 – en dit is het bijzondere van de Bataafse periode – omarmde de
overheid dit hervormingsstreven en poogde zij, al dan niet in samenwerking met de
genootschappen, het onderwijs om te vormen. De onderwijswetten van 1801, 1803 en
1806 brachten een eenduidige regelgeving voor het lager onderwijs tot stand, waarbij
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het gezag over de scholen in handen kwam te liggen van de nationale overheid. Er
kwamen wettelijke voorschriften voor de inhoud van het onderwijs, en een nationale
onderwijsinspectie werd in het leven geroepen om de naleving van die regels te
controleren. Er bleef een onderscheid bestaan tussen bijzondere scholen, die betaald
werden uit privégelden, gericht waren op de welgestelden en waar oude
onderwijsmethoden (langer) bleven bestaan, en de openbare scholen. Het waren
echter de openbare scholen, gericht op de volksklasse en onderwijshervorming, die
alle aandacht en hulp van de staat kregen. 95 De overheid kreeg er zo een belangrijke
taak bij, niet alleen als toezichthouder, maar ook als hervormer van het onderwijs.
Een belangrijke legitimering voor deze nieuwe rol voor de staat was de
opvatting dat ‘staat’ en ‘samenleving’ voor veel Bataven een organisch geheel
vormden dat niet te scheiden viel. Om dit punt te verduidelijken werpen we een blik
op een ander terrein waar de staat meer zeggenschap over ging claimen: de
armenzorg. Voor de meeste Bataven was het een uitgemaakte zaak dat ook deze taak
door de staat uitgevoerd of op zijn minst gecontroleerd moest worden. Deze opvatting
werd het meest helder verwoord in een invloedrijk pamflet uit 1796 van de hand van
Cornelis Rogge, De armen, kinderen van den staat. Rogge begon met een
uiteenzetting over de wijze waarop het armenbestuur op dat moment nog geregeld
was. De zorg voor de armen was in handen van de verschillende kerkgenootschappen,
die verplicht waren ‘die leden, welken door doop, opvoeding en belijdenis tot het
zelve behooren, en tot gebrek vervallen, zelve te onderhouden’. De armenkassen
werden gevuld met giften van de leden van de respectievelijke kerkgenootschappen,
waarbij de Gereformeerde Kerk, als ‘Kerk des Lands’ ook recht had op heffingen die
door alle burgers betaald werden. 96
Dit systeem achtte Rogge om meerdere redenen onrechtvaardig. In de eerste
plaats was bedeling afhankelijk van iemands geloof, en niet van de mate waarin
iemand zorg nodig had. Geloof, zo stelde de remonstrantse predikant Rogge, was in
belangrijke mate een zaak van toeval, afhankelijk van het nest waarin iemand geboren
was: ‘De meeste belijders der Kristendoms hebben als het ware hun geloof geërfd; het
is hun schuld niet, dat zij Gereformeerd, Catholiek of Luthersch, of dikwijls niets van
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dat alles [!] zijn’. 97 Dat maakte de tweede reden voor de onrechtvaardigheid van het
systeem des te wranger. De hoogte van de uitkering voor bedeelden verschilde
namelijk aanzienlijk per kerkgenootschap, zodat een arme van lutherse huize
aanzienlijk minder bedeling ontving dan een van oud-katholieke huize. 98
Een derde reden voor de onrechtvaardigheid lag volgens Rogge in de gedachte
die achter de kerkelijke armenzorg zat: het was een vorm van steun die slechts
gebaseerd was op medelijden, en daarmee op onverschilligheid. Men moest armen
echter niet als zielige verschoppelingen behandelen, maar juist zien als
‘integreerende’ leden van de maatschappij, en hen helpen en zelfs dwingen zich nuttig
te maken voor de samenleving. Verheffing was het doel, en de armenzorg moest zich
er dan ook vooral op richten armen ‘werk en brood’ te verschaffen zodat zij zich op
konden werken tot nuttige en deugdzame burgers. Dit gold uiteraard niet voor de
‘geheel onvermogenden’, die op ‘voegzaame wijze’ onderhouden dienden te
worden. 99
Deze analyse kan gezien worden als samenvatting en culminatie van de kritiek
op de armenzorg die vanaf de jaren 1770 was ontstaan, en gedeeltelijk al via
genootschappen en lokale overheden in initiatieven was omgezet. Toch verschilde het
pamflet van Rogge in een belangrijk opzicht van de meeste van zijn voorgangers: hij
kende de staat een exclusieve rol toe in de verantwoordelijkheid voor de armenzorg.
Die gedachte was niet geheel nieuw; zo had Jan Konijnenburg in de restauratieperiode
tussen 1787 en 1795 in het spectatoriale tijdschrift Bijdragen tot het menschelijk geluk
ook al gepleit voor een nationalisering van de armenzorg. Dit pleidooi kwam vooral
voort uit de opvatting dat alleen de natie als geheel de mogelijkheid had voldoende
kennis over het probleem te verzamelen en in beleid om te zetten. 100
Rogge maakte echter de verantwoordelijkheid van de staat tot de kern van zijn
betoog, en droeg daarbij ook andere redenen aan dan het technocratische argument
van Konijnenburg. De kerken waren wat Rogge betreft geheel ongeschikt voor de
armenzorg, omdat de kerken niet verplicht waren voor alle armlastigen van de
Republiek te zorgen. De zorg voor de eigen gelovigen werkte daarmee corrumperend;
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mensen zouden een bepaald geloof slechts aan (blijven) hangen om er voor te zorgen
dat hun bedeling veiliggesteld was. 101 Vanuit deze observatie over de afhankelijke
situatie van de armen betoogde Rogge vervolgens dat er maar één alternatief was: de
staat.
De staat, die voor Rogge gelijk stond met de maatschappij, was de enige
instantie die objectief genoeg was om de armenzorg te regelen. De overheid (het
‘Bestuur’ in de woorden van Rogge) was de behartiger van het algemeen belang en
oversteeg daarmee individuele belangen en inzichten. De staat kon als enige voor
iedereen zorgen ‘omdat het de zuiverste onzijdigheid is, en belangloos alleen het
algemeen best wil – en uit even dat zelfde grondbeginzel leiden wij ook af de
verpligting van het Bestuur, om den armen van werk en brood te voorzien’. 102 Hier
komt ook het in het voorgaande hoofdstuk aangehaalde debat over de scheiding tussen
kerk en staat om de hoek kijken. De staat kon in de ogen van Bataven als Rogge
alleen ‘onzijdig’ zijn als hij geen speciale banden had met kerkgenootschappen, en
alleen een ‘onzijdige’ staat kon belangeloos het algemeen belang bevorderen.
Armen werden door hun afhankelijkheid van de staat onafhankelijker dan zij
waren onder het toezicht van de kerken – een inzicht dat ook door Pieter Vreede werd
gebruikt toen hij pleitte voor stemrecht voor bedeelden op basis van het argument dat
zij niet minder afhankelijk waren dan arbeiders die voor een baas werkten. 103 Deze
onafhankelijkheid van particuliere machthebbers werd echter vervangen door
afhankelijkheid ten opzichte van de gehele samenleving, en de verplichting om een
werkzaam onderdeel van die samenleving te vormen: ‘Alles hangt in eene
welgeordende maatschappij als een keten aan elkander, of laat ik liever zeggen, alles
reikt elkanderen de hand, en dezelfde electrike schok doet allen aan.’ 104 Vandaar dat
alleen de nationale staat verantwoordelijk kon zijn voor de armenzorg; de verplichting
ten opzichte van het geheel kon alleen gevorderd worden door het geheel zelf, door de
staat als belichaming van de maatschappij. Omgekeerd gold vervolgens ook dat alle
leden van de maatschappij verplicht waren een deel van hun inkomsten, die zij
dankzij de opbrengsten van de samenleving hadden kunnen vergaren, af te staan ten
behoeve van de zorg van hun medeburgers. 105
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Uit deze redenering trok Rogge een simpele conclusie: ‘Nederlanders! De
armen zijn geenszins eigendommen van Kerkgenootschappen: DE ARMEN ZIJN
KINDEREN VAN DEN STAAT. Vergeet gij dezen grondregel, uwe Constitutie zal
een monster worden, waar in de woorden Vrijheid, Gelijkheid en Menschenrechten
slegts klanken zijn. Het Bestuur alleen is hun Vader, Verzorger en Opvoeder.’ 106
Deze grondregel werd opgevolgd door de Bataafse wetgevers. Artikelen XLVIII en
XLIX van de Staatsregeling drukten de conclusies van Rogge onomwonden uit: ‘De
Maatschappij, bedoelende in alles de welvaart van alle haare Leden, verschaft arbeid
aan den nijveren, onderstand aan den Onvermogenden. Moedwillige lediggangers
hebben daarop geene aanspraak. De Maatschappij vordert de volstrekte weering van
alle Bedelarij’, en: ‘Het Vertegenwoordigend Lichaam regelt binnen zes maanden na
deszelfs eerste zitting, bij eene uitdruklijke Wet, het Armen bestuur over de geheele
Republiek. Deze Wet zal de algemene voorschriften en plaatselijke beschikkingen,
hier toe vereischt, bepaalen’. 107
Uit de teksten van Rogge en de grondwet blijkt dat het toebedelen van taken
op sociaal en economisch gebied gebeurde vanuit een oudere gedachte dat ‘staat’ en
‘gemeenschap’ in elkaar opgingen, en juist niet vanuit de gedachte dat staat en
samenleving van elkaar gescheiden zijn. De staat belichaamde het algemeen belang en
was daarom verantwoordelijk voor het welzijn van alle burgers.

Kennis is macht
Voor het vervullen van die nieuwe rol diende de eenheidsstaat wel te beschikken over
voldoende kennis. Om te controleren of wetten werden uitgevoerd en voor het maken
van nieuwe wetten en beleid had de overheid betrouwbare informatie nodig, bij
voorkeur in een gesystematiseerde en kwantificeerbare vorm die het mogelijk maakte
om aan alle individuele empirische waarnemingen een relatief belang toe te kennen op
basis waarvan beslissingen genomen konden worden. In verschillende vroegmoderne
staten, zoals Frankrijk, Zweden, Engeland en verschillende Duitse staten, was het
systematisch verzamelen en verwerken van informatie in de vorm van
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overheidsstatistieken in zwang geraakt om het hoofd te kunnen bieden aan complexe
politieke problemen. 108
In de oude Republiek was het gebruik van statistiek door de overheid echter
zeer beperkt. Op nationaal niveau werd vrijwel geen initiatief ontplooid op het gebied
van systematische informatieverzameling, een conclusie die niet hoeft te verbazen
gezien het bondgenootschappelijk karakter van een Republiek waarin de provincies
soeverein waren. Maar ook op provinciaal niveau was nauwelijks sprake van
initiatieven gericht op het centraal verzamelen van data – overheidsstatistiek in de
Republiek vertoonde daarmee dezelfde kenmerken als het politieke systeem zelf:
gedecentraliseerd, gefragmenteerd en informeel. 109 Gedurende de achttiende eeuw
nam de interesse voor sociaal beleid en statistiek wel toe, maar dan vooral buiten de
overheid om. Zoals hierboven al is aangegeven werden initiatieven op sociaalmaatschappelijk terrein vooral in gang gezet door wetenschappelijke en culturele
genootschappen. Dit gold ook voor het gebruik van statistische gegevens en het
ontwikkelen van bijbehorende methoden, waarbij ook de universiteiten in toenemende
mate een rol gingen spelen. 110
Pas in de Bataafse Republiek ging de overheid zich bezighouden met het
systematisch en grootschalig verzamelen van gegevens voor het maken van beleid.
Dit begon al in 1795, toen een volkstelling werd gehouden om het aantal
kiesdistricten en stemgerechtigden te bepalen. 111 Een klein jaar later besloot de
Nationale Vergadering gebruik te gaan maken van de expertise van de
genootschappen om het kennisniveau van de overheid te verhogen. Op 21 juni 1796
kwam een verzoek binnen van de Oeconomische Tak van de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, met de vraag of de Vergadering wilde
onderzoeken hoe de Oeconomische Tak het land tot dienst kon zijn. Verschillende
vertegenwoordigers – waarvan een aantal lid was of was geweest van de
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Oeconomische Tak – spraken vol lof over het voorstel. Representant Evers wees er op
dat de Economische Tak in het verleden behartenswaardige

pogingen had

ondernomen ter verbetering van het fabriekswezen, maar dat haar pogingen
uiteindelijk grotendeels mislukt waren. Dat kon ook niet anders, omdat, volgens
Evers, ‘zy den invloed en macht dezer Vergadering misten, die zorg, welke veler
Staatsbestuurders in Engeland aan de Fabrieken besteden, en zoo veel invloed op den
bloei derzelve heeft – Wy hebben dit verwaarloost, dat mag niet langer zyn, Burgers
Representanten!’ 112
Vol instemming werd een commissie benoemd die in november van datzelfde
jaar concludeerde dat de Vergadering de Oeconomische Tak alle mogelijke
bescherming moest bieden, en waar mogelijk financiële ondersteuning. In ruil
daarvoor zou de Oeconomische Tak, die nu bij decreet omgedoopt werd tot de
‘Nationaale Nederlandsche Huishoudelyke Maatschappy’, haar kennis delen met de
overheid en zo veel mogelijk specifieke informatieverzoeken van de overheid
proberen in te willigen. De Oeconomische Tak werd hiervoor bij uitstek geschikt
geacht, aangezien haar leden en activiteiten zich over de hele Bataafse Republiek
verspreidden, en ‘zy daar door tevens in staat wordt gesteld om grondige en
nauwkeurige informatien te krygen en mede te deelen, omtrend den waaren toestand
van den Landbouw, Fabriquen en Handwerken, en binnenlandschen Handel in ons
Gemenebest’. 113 Hoewel de Economische Tak onafhankelijk zou blijven was het de
bedoeling dat deze nauw met de regering zou gaan samenwerking – gecommitteerden
uit de Oeconomische Tak zouden op regelmatige basis overleg dienen te plegen met
zowel de uitvoerende als de wetgevende macht. 114
Met het in werking treden van de Staatsregeling van 1798 raakte het proces
van staatsvorming in een stroomversnelling. De verantwoordelijkheid voor het
overheidsbeleid kwam te liggen in Den Haag, waar het Uitvoerend Bewind de
opdrachten van de Staatsregeling en het Wetgevend Lichaam moest gaan uitvoeren.
Het waren vooral de Agenten die vanaf 1798 met ongekende ijver aan hun nieuwe
taak begonnen. Om hun ambities te kunnen verwezenlijken begonnen de Agenten met
112
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het grootschalig verzamelen van informatie uit het hele land ten behoeve van het
eigen beleidsterrein. De Agenten stuurden informatieverzoeken naar provinciale en
municipale besturen, meestal in de vorm van vragenlijsten bestaande uit één of
meerdere vragen. De lokale besturen stuurden de antwoorden, soms in de vorm van
een tabel, terug naar het Agentschap, maar gezien de complexiteit van de verzoeken
moest vaak eerst lokaal onderzoek worden verricht. Naar aanleiding van de
antwoorden stuurde de Agent vaak een vervolgvraag of vragen naar de lokale
overheid, waardoor een informatiestroom tussen nationaal en lokaal niveau
ontstond. 115 Daarmee nam de nationale overheid informatiewinning en verwerking
voor het eerst in eigen handen. Uit onderzoek naar het aantal informatieprocessen dat
in de periode 1795-1813 in gang werd gezet door de centrale overheid is gebleken dat
in de periode 1798-1802 een duidelijke piek waarneembaar is in het aantal in gang
gezette processen. Deze piek werd pas in 1807 (Lodewijk Napoleon) geëvenaard en in
1811-1813 (inlijving in het Franse Keizerrijk) overtroffen. Gekoppeld aan het
plotselinge ontstaan van deze informatieprocessen kan dan ook gesproken worden van
een ‘statistische revolutie’ in Nederland in de periode 1798-1802. 116
De nieuwe staat had niet alleen behoefte aan kennis, maar ook aan mankracht.
De uitvoerende macht kreeg met de Staatsregeling van 1798 in theorie de beschikking
over alle lokale besturen en ambtenaren, al was de weerstand tegen centralisatie vaak
dusdanig groot dat van een efficiënt bestuur weinig terecht kwam. Het Uitvoerend
Bewind had tevens de beschikking over departementale commissarissen (een tot drie
per departement) die moesten toezien op de juiste uitvoering van de wet. De
commissarissen, die in het hele departement inspectiereizen maakten, hadden de
beschikking over een staf van maximaal tien personen. 117 Daarnaast beschikte het
Uitvoerend

Bewind

zelf

en

de

verschillende

Agenten

over

een

eigen

ambtenarenapparaat, dat bij elkaar in de periode 1798-1801 uit gemiddeld 300
ambtenaren bestond. 118 Ook werden door de verschillende Agentschappen
buitendienstcommissies benoemd, bestaande uit deskundigen uit het hele land, die
advies gaven en meewerkten aan de uitvoering van wetten en besluiten. Deze
commissieleden bleven hun gewone werk verrichten en kunnen niet als ambtenaren
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worden beschouwd 119; zij passen meer in de sfeer van semi-overheid waaronder ook
de Nationaale Nederlandsche Huishoudelyke Maatschappy geschaard kan worden.
De pogingen van de Bataafse bestuurders om een gestroomlijnde bureaucratie
in het leven te roepen die in staat was om de gewenste hervormingen door te voeren
zijn in de historiografie over het algemeen als mislukkingen weggezet. De Agenten en
hun ambtenaren werkten weliswaar hard en boekten ook wel resultaten in de drie jaar
dat zij in die hoedanigheid werkzaam waren, maar de hardnekkige tegenwerking van
lokale besturen en instellingen die hun autonomie niet wensten op te geven was te
sterk: de afloop van de staatsgreep van 1801 zou dit bevestigen. Voeg daarbij de
smalle financiële marges en de onzekere politieke situatie in de Bataafse Tijd en de
staatshervormingen konden niet anders dan mislukken, zo wordt gesteld. 120
Deze conclusie doet echter geen recht aan het feit dat de mogelijkheden van de
centrale overheid tijdens de Bataafse Republiek veel groter werden dan voorheen; een
ambtenarenapparaat van 300 personen betekende een verdubbeling ten opzichte van
de periode van voor 1795. 121 De uitvoerende macht bestond uit een Bewind waarvan
de leden vijf jaar dienden, met daaronder Agenten die voor onbepaalde tijd benoemd
werden – continuïteit in het bestuur moest zo gewaarborgd worden. Zij konden zich
als professionals ontwikkelen en zich specialiseren op een bepaald beleidsterrein. De
Agenten hadden de beschikking over een bekwaam en ervaren ambtenarenapparaat en
ontwikkelden mogelijkheden om kennis te verzamelen en te systematiseren, geholpen
door semi-publieke commissies en genootschappen. Daardoor kwam het doel van veel
van deze bestuurders, een op rationele en empirische basis gestoeld bestuur, in elk
geval onder oogbereik. De Bataafs-Franse Tijd is niet voor niets de periode waarin
deze moderne bestuurders zoals Krayenhoff, Van Maanen, Gogel en Wiselius hun
intrede deden. 122 Het was ook de periode waarin de rol van deskundigen toenam en
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deskundigen voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis tot op het hoogste niveau
een aandeel kregen in het maken en uitvoeren van overheidsbeleid. 123
Dit alles stond in schril contrast met de wetgevende macht. Het in twee delen
gehakte Vertegenwoordigend Lichaam, dat in totaal uit ongeveer 90 representanten
bestond, werd elk jaar voor een derde vervangen. Het bestond uit individuele leden
die geen uitgebreide staf hadden, maar zich bij al hun beslissingen moesten baseren
op hun eigen kennis en inzicht, daarbij eventueel geholpen door de Nationale
Bibliotheek die voor alle representanten toegankelijk was. 124 En hoewel de meeste
representanten ter zake kundig waren en vanwege hun beroep soms over
gespecialiseerde kennis beschikten waren zij geen ‘professionals’. Ook na 1798 bleef
het ambt van volksvertegenwoordiger gelden als een burgerplicht. De notie van de
beroepspoliticus was in strijd met het republikeinse gedachtegoed en de bijbehorende
staatsopvatting.
Zo

ontstond

een

kloof

tussen

een

democratisch

gekozen

volksvertegenwoordiging die was ingericht volgens republikeinse beginselen als
roulatie, onafhankelijkheid en het politieke ambt als lastpost, en een uitvoerende
macht die wetenschappelijk-rationeel en professioneel staatsbestuur nastreefde. In de
literatuur is wel aandacht geweest voor de conflicten tussen volksvertegenwoordigers
en bestuurders, maar deze worden bestempeld als ‘strategische’ conflicten. 125 Ik
benadruk hier vooral het verschil in opvatting over de werking van de politiek en de
functie van ‘de staat’ die bestond tussen de verschillende machten en in de Bataafse
Republiek in het algemeen, en de spanning tussen democratie en bestuur die hierin
voelbaar was. Het is dan ook niet toevallig dat verschillende van de genoemde
moderne bestuurders, zoals Kraijenhoff, geen overtuigde democraten waren. 126
Nu was de achterliggende gedachte van de Bataafse machtenscheiding dat de
beide machten onafhankelijk van elkaar aan verschillende taken werkten, zodat de
verschillen tussen de lichamen niet tot botsingen zouden leiden, maar zo simpel lagen
de zaken niet. Het Vertegenwoordigend Lichaam en het Uitvoerend Bewind werden
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geacht om samen te werken op uitvoerend en wetgevend vlak, maar al snel na de
invoering van de Staatsregeling bleek dat deze samenwerking verre van vlekkeloos
verliep.

De frustratie van het Uitvoerend Bewind
Hoewel de Staatsregeling van 1798 op 4 mei in werking trad duurde het nog een
aantal maanden voordat zij daadwerkelijk ging functioneren. De radicale Bataven die
verantwoordelijk waren geweest voor de staatsgreep van 22 januari en het opstellen
van de grondwet hadden weinig vertrouwen gehad in het regulerend vermogen van de
door henzelf opgestelde constitutie. In hun ogen was er nog altijd sprake van een
revolutionaire situatie die vroeg om revolutionaire maatregelen. Onder leiding van het
provisionele Uitvoerend Bewind werden grondvergaderingen en ambtenarij gezuiverd
van personen die er van verdacht werden tegenstander van de nieuwe regering te zijn.
Vervolgens besloot de Constituerende Vergadering (het rompparlement dat na 22
januari zitting had) op 4 mei 1798 dat zij aan zou blijven als tweederde van het nieuw
te vormen Wetgevend Lichaam, en dat er op 29 juni verkiezingen zouden komen ter
aanvulling van het parlement. 127
Dit besluit ging in tegen de Staatsregeling waarin bepaald was dat het
Wetgevend Lichaam bij de eerste verkiezingen in zijn geheel gekozen zou worden, en
dat pas daarna bepaald zou worden welk derde deel als eerste vervangen zou worden.
De Constituerende Vergadering verdedigde haar keuze door er op te wijzen dat haar
handelen niet inconstitutioneel was, aangezien het tijdstip van verkiezingen onbepaald
werd gelaten in de Staatsregeling. Bovendien achtte zij het noodzakelijk dat er genoeg
mensen in het parlement aanwezig waren die de ‘Republikeinse’ beginselen van de
Staatsregeling zouden verdedigen – bij algehele verkiezingen kon men daar niet zeker
van zijn, gelet op de ‘aristocratische’ en ‘federalistische’ elementen die nog steeds
probeerden de grondvergaderingen te infiltreren. 128
Deze argumenten, hoe welgemeend ze ook waren, konden uiteraard weinig
indruk maken op de tegenstanders van het radicale bewind, die er op wezen dat de
beslissing van de Constituerende Vergadering juist een flagrante inbreuk was op de
republikeinse beginselen; hoe kon men vertrouwen hebben in een bestuur dat zijn
eigen regels bij de eerste de beste gelegenheid overtrad? Op 12 juni 1798 voegden de
127
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Agenten Gogel en Spoors, met behulp van generaal Daendels en de Franse troepen de
daad bij het woord. De leden van het Uitvoerend Bewind en het Wetgevend Lichaam
werden afgezet, waarmee de radicale fase van de Bataafse Republiek ten einde kwam.
Het is opvallend dat in de discussies voor en na de coup van 12 juni vooral het besluit
van 4 mei werd genoemd als grootste reden van ongenoegen. Deze schending van de
constitutie, zoals de tegenstanders van het radicale bewind het noemden, zou in 1801
doorklinken in de discussies over de vervroegde herziening van de Staatsregeling. 129
Na de staatsgreep werd een Intermediair Wetgevend Lichaam benoemd dat,
indachtig de reden achter de coup van 12 juni, zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen
uitschreef. Op 31 juli 1798 konden de nieuwe volksvertegenwoordigers zitting nemen
in het Vertegenwoordigend Wetgevend Lichaam, nadat zij op hun ‘burgertrouw’
hadden beloofd dat zij de Staatsregeling met al hun vermogen zouden helpen
handhaven, en de terugkeer van het stadhouderlijk, federatief of aristocratisch bestuur
tegen zouden werken. 130 De nieuwe vertegenwoordigers gingen dus voort met de
Staatsregeling en haar uitvoering.
Dit bleek, om redenen die hierboven zijn besproken, een ingewikkelde
opgave, maar desondanks moet gezegd worden dat tussen 1798 en 1801 de
vertegenwoordigende democratie functioneerde zonder grote problemen;

de

grondvergaderingen kwamen bijeen om nationale vertegenwoordigers te kiezen, op
lokaal en provinciaal niveau werden met regelmaat nieuwe bestuurders gekozen en de
politieke pers vertoonde in deze jaren dezelfde kritische houding die zij vanaf 1795
had gehad. 131 Vanaf de zomer van 1798 werd uit alle macht geprobeerd om de
Staatsregeling tot een succes te maken. De invasie van een Engels-Russische
troepenmacht in het noorden van Holland, die op 27 augustus 1799 begon en op 6
oktober 1799 met de slag van Castricum in het voordeel van de Nederlanders en
Fransen werd beslecht, zorgde voor een tijdelijk gevoel van saamhorigheid en
optimisme. 132
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Rond de eeuwwisseling bleek echter dat niet alle Bataven overtuigd waren van
de werkbaarheid van het nieuwe constitutionele systeem. De kritiek kwam vooral uit
de hoogste bestuurlijke lagen, zoals van Schimmelpenninck (inmiddels gezant in
Parijs), Van Hooff en Queysen, Agenten zoals Gogel, Spoors en Goldberg en een
aantal (voormalige) leden van het Uitvoerend Bewind, zoals Van Hasselt en Besier.
Volgens de critici was de Staatsregeling te democratisch (dit sentiment werd al
besproken aan het einde van hoofdstuk 2) en bood zij te weinig mogelijkheden voor
effectief bestuur. Lees: de uitvoerende macht had te weinig slagkracht. Deze
opvattingen kunnen het best geïllustreerd worden aan de hand van de frustraties van
Isaac Gogel waar dit hoofdstuk mee begon.
Een van Gogels belangrijkste taken als Agent van Financiën was het
ontwerpen van een nieuw belastingstelsel, een taak waar hij voortvarend mee aan de
slag ging. Dat was ook nodig, want de Bataafse Republiek verkeerde in grote
financiële

nood.

De

staatsschuld

was

torenhoog

en

om

aan

haar

betalingsverplichtingen te voldoen moest de Republiek de bevolking tijdelijke
heffingen opleggen en nieuwe leningen aangaan, met alle gevolgen van dien voor de
draagkracht van de bevolking en de staatsschuld. Gogels prioriteit was het optrekken
van de normale inkomsten naar een bedrag van 50 miljoen gulden als fundament
onder de begroting. 133 Dat was niet alleen nodig om economie en financiën te
stabiliseren, maar ook om er voor te zorgen dat de staat kon functioneren en zijn
macht kon uitoefenen. Het kunnen innen van belastingen is naast het monopoliseren
van geweld één van de bestaansvoorwaarden van een staat, en gelet op de extra taken
die de Bataafse overheid op zich had genomen van wezenlijk belang.
Zijn stelsel was gebaseerd op een verschuiving van indirecte belastingen (op
primaire consumptieve goederen) naar directe belastingen (inkomstenbelasting en
grondbelasting), die samen met de verzwaring van de belastingen op luxegoederen
zouden moeten leiden tot een progressiever belastingsysteem. Daarnaast wilde Gogel
een meer gelijke verdeling van belastingopbrengsten tussen de provincies. 134 Bij het
creëren van zijn belastingplan schuwde Gogel het democratische experiment niet; op
25 juni 1798 deed hij een voorstel aan het Intermediair Wetgevend Lichaam om de
grondvergaderingen zelf taxateurs te laten kiezen die binnen het bereik van hun
grondvergadering een inventarisatie zouden maken van alle inkomsten, bezittingen en
133
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goederen. Dit was volgens Gogel niet alleen de meest praktische manier om een
overzicht te krijgen van ’s lands financiën, maar ook de meest betrouwbare: mensen
zouden meer vertrouwen hebben in eigen gekozen inspecteurs dan in lieden die door
Den Haag gestuurd zouden worden. 135
Gogel kon zijn belastingplan op 30 juni 1799 aan de Eerste Kamer
voorleggen, maar deze was weinig gecharmeerd van het verregaande stelsel. Zij gaf
de Zeeuwse financier en volksvertegenwoordiger Appelius (die eerder al betrokken
was geweest bij financiële adviezen aan het Bataafse bestuur) de opdracht om een
nieuw voorstel te ontwerpen. Het voorstel van Appelius werd weliswaar door de
Eerste Kamer aangenomen, maar verworpen door de Tweede Kamer die veel meer
zag in het oorspronkelijke plan van Gogel. Diens plan werd uiteindelijk op 25 maart
1801 met tweeëntwintig tegen zeven stemmen aangenomen door de Tweede Kamer,
ruim anderhalf jaar nadat Gogel zijn plan had ingediend. 136
In drie jaar tijd een geheel nieuw belastingplan ontwerpen en door het
parlement heen loodsen lijkt geen slecht resultaat, maar in de ogen van de door
hervormingsdrift gedreven Gogel was de hele exercitie een verschrikking geweest. 137
Begin 1801 was hij er dan ook van overtuigd geraakt dat de huidige Staatsregeling
niet voldeed, en dat het grootste gebrek te vinden was in de verdeling van de
wetgevende macht in twee kamers en het permanente karakter van die vergadering.
Hij beklaagde zich dat de volksrepresentanten niet in staat waren om zaken goed te
beoordelen, en dat zij zich veel te veel lieten leiden door deelbelangen en niet door het
algemeen belang. Zij waren voor hun oordeel afhankelijk van personele commissies,
en de leden van deze commissies

‘kennen meestal niets van de algemeene belangens, dan het gedeelte der Republiek alwaar zij gewoond
hebben of eenige functien hebben uitgeoefend. Geen een is in de gelegenheid geweest het geheel in al
zijne vakken en details te overzien. Hij moet dus alles na een hem bekend gedeelte beoordeelen en
hieruit en uit andere lagere bronnen ontstaan verkeerde maatregelen, nadeelige besluiten, onuitvoerlijke
wetten, verwarringen in alle vakken van administratie etc.’ 138
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De wetgevende macht was kortom niet in staat ‘iets goeds, iets groots’ te
verrichten. 139 Gogel schreef in dezelfde periode een aantal schetsontwerpen voor een
nieuwe grondwet, waarin het aantal leden van het wetgevend lichaam werd
teruggebracht en zijn zittingsduur beperkt. Bovendien zou het wetgevend lichaam
alleen nog wetten goedkeuren op voordracht van het Uitvoerend Bewind en niet
langer zelf wetten ontwerpen. 140
Deze schetsen pasten in een reeks hervormingsvoorstellen die was gestart
nadat het Uitvoerend Bewind en de Franse gezant De Sémonville op 15 februari 1801
al tot de conclusie waren gekomen dat de Staatsregeling herzien moest worden. Het
was Gerhard Dumbar die vervolgens een schets ontwierp voor het Uitvoerend
Bewind, dat spoedig besloot dat niet langer gewacht kon worden met een revisie van
de Staatsregeling. Op 2 maart 1801 zond het dan ook een voorstel aan het
Vertegenwoordigend Lichaam om de grondvergaderingen te laten stemmen over de
vraag of de Staatsregeling herzien zou moeten worden. 141
De haast van het Uitvoerend Bewind had voor een deel te maken met de
ontwikkelingen in Frankrijk. Na de staatsgreep van 18 Brumaire (9 november) 1799
was Napoleon Bonaparte als Eerste Consul aan het hoofd van de Franse regering
komen te staan. Napoleon liet de Bataven bij monde van De Sémonville weten dat hij
uit was op de reconciliatie van de politieke partijschappen in de Bataafse Republiek
en dat amnestie voor de aanhangers van Oranje daar een belangrijk onderdeel van
was. De verschillende critici van de Staatsregeling werden dan ook aangespoord om
met een verbeterde Staatsregeling te komen die vóór publicatie aan de Consul
voorgelegd zou moeten worden. 142
Uit de reactie van Napoleon op de schetsontwerpen en deelontwerpen blijkt
dat de Franse druk ook weer niet als enige reden moet worden beschouwd voor de
gebeurtenissen. Zo liet Napoleon weten dat hij niets voelde voor een in het plan
voorgesteld kiescollege omdat het in zijn ogen teveel leek op de Franse sénat
conservateur. Napoleon wilde absoluut geen al te grote gelijkenissen tussen de
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nieuwe Staatsregeling en de Franse grondwet van 1799. 143 Daar komt bij dat interne
onvrede over de Staatsregeling al vanaf 1798 bestond: de politieke ontwikkelingen in
Frankrijk boden de groep ontevreden Bataven de mogelijkheid om hervormingen te
agenderen en wellicht door te voeren.

De strijd om een nieuwe Staatsregeling
Dat waren de ontwikkelingen achter de schermen geweest toen de Eerste Kamer op 4
maart

1801

het

verzoek

van

het

Uitvoerend

Bewind

ontving

om

de

grondvergaderingen bijeen te roepen. Het Uitvoerend Bewind erkende dat de
Staatsregeling voorschreef dat een revisie niet eerder plaats mocht vinden dan in
1804, maar achtte de situatie dusdanig nijpend dat een vervroegde revisie
noodzakelijk was. Als het volk instemde met de revisie dan zou een commissie van
zeven tot negen personen benoemd worden om een nieuwe grondwet te ontwerpen die
vervolgens weer aan het volk voorgelegd zou worden. 144
De sceptische vergadering besloot dat een commissie eerst maar eens rapport
moest uitbrengen over dit omstreden voorstel. Deze commissie, onder leiding van
Kamerlid Steyn Parvé, concludeerde op 17 maart dat het voorstel van het Uitvoerend
Bewind aangenomen diende te worden. Het moest immers de ‘primitive intentie’ van
een volksvertegenwoordiger zijn om het algemeen welzijn te bevorderen, en dat was
onmogelijk onder de huidige Staatsregeling. Ook de voorgestelde wijze van revisie
werd door de commissie goedgekeurd omdat zij minder omslachtig was dan de wijze
die in de Staatsregeling was voorgeschreven. 145
Een groot gedeelte van de Kamer reageerde woedend op deze conclusies. De
voorgestelde maatregel was inconstitutioneel, en legden niet alle vertegenwoordigers
een dure eed af waarin zij zworen de Staatsregeling te verdedigen? Om deze eed te
breken moest men wel heel dringende redenen hebben, maar het Uitvoerend Bewind,
zoals Nuhout van der Veen terecht opmerkte, had bij zijn verklaring geen inhoudelijk
betoog geleverd waarin uiteen werd gezet wat de gebreken van de Staatsregeling nu
precies behelsden. Het rapport werd in advies gehouden en de commissie kreeg de
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opdracht die gebreken in kaart te brengen en vervolgens opnieuw verslag uit te
brengen. 146
De commissie Steyn Parvé vatte dit op als een uitnodiging om met het
Uitvoerend Bewind in overleg te treden, met als resultaat dat er op 19 mei niet alleen
een nieuw rapport voor de Kamer klaar lag, maar ook een nieuw grondwetsontwerp –
men had daarmee de fase van kritiek op de oude Staatsregeling maar direct laten
volgen door de middelen ter verbetering. 147 Een deel van de Kamerleden was
verbijsterd over de wijze waarop de commissie met haar opdracht was omgegaan,
maar er lag nu tenminste een rapport en een plan waar inhoudelijk op gereageerd kon
worden, en de discussies die op 3 juni 1801 begonnen maakten al snel duidelijk wat
de verschillende politieke opvattingen inhielden. De discussies over de eenheidsstaat
en de verkiezingen zijn in de voorgaande hoofdstukken ter sprake gekomen, hier zal
het thema van de machtenscheiding centraal staan.
In het Ontwerp werd het parlement in ledental teruggebracht, en ook in
zittingsduur. Het wetgevend lichaam zou van 15 april tot 1 juni en van 15 oktober tot
15 december bijeen zijn. In de tussentijd zou de uitvoerende macht ‘provisionele
maatregelen’ mogen nemen (artikel 87), en bovendien werd de uitvoerende macht
verantwoordelijk gemaakt voor de veiligheid van het wetgevend lichaam (artikel
44). 148 De overgrote meerderheid van de Kamer verwierp deze voorstellen omdat de
uitvoerende macht hiermee in hun ogen veel te veel macht zou verkrijgen. De
argumenten van Appelius dat de nieuwe wet vertragingen zou helpen voorkomen en
de vertegenwoordiger dichter bij de burger zou brengen omdat hij het grootste deel
van het jaar onder hen zou verkeren mochten daarbij niet baten. 149
Verschillende vertegenwoordigers gaven toe dat er ongewenste botsingen
tussen wetgevende en uitvoerende macht plaatsvonden. Zij wezen erop dat men deze
problemen echter beter kon oplossen door binnen de bestaande Staatsregeling voor
een betere samenwerking tussen de machten te zorgen, en niet door een nieuwe wet te
maken waarin de macht van het wetgevend lichaam vrijwel zou verdwijnen. 150
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Representant Aufmorth stelde bovendien dat de opstellers van het ontwerp er vanuit
waren gegaan dat het Staatslichaam één ‘ziel’ had, maar dat nu was gebleken dat er
meerdere ‘zielen’ waren die tegen elkaar streden en met elkaar in conflict kwamen –
het ontwerp zorgde dus alleen maar voor meer tweespalt tussen de verschillende
lichamen dan minder. 151
Het politieke conflict van het voorjaar van 1801 moet vooral begrepen worden
als een conflict tussen de uitvoerende en de wetgevende macht, althans tussen
voorstanders van een sterkere positie van een van die twee. Het mag niet verbazen dat
het Uitvoerend Bewind en de Agenten (waaronder Gogel) grotendeels voorstanders
waren van het terugbrengen van de invloed van het wetgevend lichaam, zoals ook
bleek uit het Ontwerp, en dat in het Wetgevend Lichaam de verhoudingen omgekeerd
waren. Bij de stemming in de Eerste Kamer over het rapport en het Ontwerp van
Staatsregeling op 11 juni 1801 bleek dat twaalf leden vóór het rapport en de bijlagen
waren, en vijftig tegen. De Kamer besloot vervolgens om geen verdere stappen te
ondernemen, maar eenvoudigweg het Uitvoerend Bewind te informeren over de
verwerping van het rapport. 152
De overwinning van de wetgevende macht bleek echter slechts een tijdelijke.
Nadat het Ontwerp verworpen was liet het Uitvoerend Bewind een nieuw
schetsontwerp maken, deze maal door Willem van Irhoven van Dam, een patriot van
het eerste uur (hij was de auteur van het bekende patriotse werk de Brieven van
Candidus) die verschillende bestuursfuncties bekleedde in de Bataafse Republiek.
Nadat het Uitvoerend Bewind de schets van Irhoven van Dam op verschillende punten
had gewijzigd besloot het op 14 september in meerderheid (de leden Ermerins en Van
Swinden stemden tegen) dat het nieuwe Ontwerp aan het Bataafse volk voorgelegd
moest worden. De Eerste Kamer, die volledig door het Uitvoerend Bewind was
gepasseerd, besloot na uitgebreide discussies en met een kleine meerderheid van 27
tegen 25 stemmen dat zij niet over zich heen liet lopen. Op 18 september gelastte zij
het Uitvoerend Bewind om haar oproep tot een volksstemming op te schorten. 153
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Als antwoord hierop legde het Uitvoerend Bewind het Vertegenwoordigend
Lichaam een vergaderverbod op, waarna het de vergaderzaal liet sluiten en de
lijfwacht van het Vertegenwoordigend Lichaam onder zijn eigen commando plaatste.
Daarmee vond voor de derde en laatste maal een staatsgreep plaats in de Bataafse
Republiek. De twee leden van het Uitvoerend Bewind die het niet met de gang van
zaken eens waren, Ermerins en Van Swinden, voelden zich gedwongen uit het
Bewind te stappen. Ook voor Gogel, één van de drijvende krachten achter de
hervormingen, ging een staatsgreep veel te ver en hij besloot zijn ontslag te nemen.
Het rompbewind schreef een referendum uit dat op 1 oktober 1801 plaatsvond. Van
de 416.419 stemgerechtigden kwamen er 68.990 hun stem uitbrengen. Een grote
meerderheid van 52.219 tegen 16.771 stemde tegen de nieuwe Staatsregeling, maar
omdat het Uitvoerend Bewind had vastgehouden aan de bepaling dat niet-stemmers
bij de voor-stemmers gerekend zouden worden kon het op 16 oktober 1801 melden
dat het Ontwerp van Staatsregeling met een grote ‘meerderheid’ van stemmen was
aangenomen en vanaf dat moment in werking zou treden. 154

De Staatsregeling voor het Bataafsche Volk van 1801 luidde een nieuwe fase van de
Bataafse politiek in. De nieuwe machthebbers benadrukten dit door de naam van de
Republiek aan te passen: de Bataafse Republiek werd in de nieuwe Staatsregeling het
Bataafsch Gemeenebest genoemd: synoniem voor republiek, maar toch een ander
woord. De departementen kregen de namen van de oude provincies terug, en de
centralisatie van de staat werd gedeeltelijk teruggedraaid doordat de departementen
meer autonomie kregen. Toch werd niet alles teruggedraaid. De Republiek bleef ‘één
en ondeelbaar’, en bovendien bleef Brabant een zelfstandig departement. 155 Ook bleef
de benaming Bataafse Republiek bestaan naast de officiële titel Bataafsch
Gemeenebest, niet alleen in het dagelijks gebruik, maar ook in overheidspublicaties.
Wel werd de macht van de volksvertegenwoordiging beperkt. Het wetgevend
lichaam werd teruggebracht tot een enkele kamer van 35 leden die nog slechts twee
korte perioden per jaar bijeenkwam (van 15 april tot 1 juni en van 15 oktober tot 15
december). 156 Het verloor bovendien zijn recht om zelf wetten in te dienen, en kon
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nog slechts wetten goed of afkeuren. De macht verschoof daarmee naar het
Staatsbewind, een lichaam bestaande uit twaalf leden dat zowel uitvoerend als
wetgevend was. Het Nationaal Gerechtshof bleef verantwoordelijk voor de vervolging
van misdaden gepleegd door de leden van het wetgevend lichaam en het
Staatsbewind. Nieuw was echter een nationaal Syndicaat, vernoemd naar het Franse
instituut en bestaande uit drie juristen, dat er voor moest waken dat de verschillende
machten zich aan de grondwet hielden. Het Syndicaat diende ongrondwettelijkheden
te onderzoeken en voor te leggen aan het Nationaal Gerechtshof, dat vervolgens
uitspraak deed. De leden van het Syndicaat, benoemd door het Wetgevend Lichaam
uit een nominatie van drie kandidaten door het Nationaal Gerechtshof, werden op hun
beurt weer gecontroleerd door het Nationaal Gerechtshof. 157
In de Staatsregeling van 1801 was geen ruimte meer voor de opvatting dat de
hoogste macht in een staat lag bij een wetgevend lichaam dat bestond uit
volksvertegenwoordigers. De leden van het Staatsbewind benoemden hun opvolgers
uit een nominatie van vier personen die door de departementsbesturen werd
opgesteld. 158 Het Staatsbewind had bovendien veel macht omdat het zowel wetten
kon opstellen als uitvoeren. A.G. Besier, lid van het Staatsbewind, toonde zich
hierover verheugd in de toespraak die hij op 2 november 1801 hield voor het eerste
wetgevend lichaam dat na de invoering van de nieuwe Staatsregeling aantrad. De
nieuwe grondwet had niet alleen een einde gemaakt aan alle partijschappen die het
land hadden geteisterd, maar bovenal was nu het hoofdgebrek van de vorige
Staatsregeling,

‘de

vermenging

van

Machten’, teniet

gedaan: ‘langwylige

raadplegingen zullen nu niet meer veroorzaaken, dat nuttige verbeteringen of
noodzaaklyke voorzieningen driemaal zoveel kosten, dan wanneer zy tydig worden
daargesteld’. 159
Het was vooral van belang dat de economie werd bevorderd en de
internationale positie van de Republiek gewaarborgd bleef, zo luidde de analyse van
Besier. Dat vroeg om daadkrachtig optreden van kundige bestuurders en niet om
overleg en constante verantwoording, vermeldde Besier in de toespraak die afgedrukt
staat in de laatste band van het Dagverhaal. De democratie moest even pas op de
plaats maken.
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In 1801 kwam weliswaar geen einde aan de Bataafse Republiek – dat
gebeurde vijf jaar later toen Napoleon besloot zijn broer aan het hoofd van een
koninkrijk te plaatsen. Maar in 1801 veranderde er wel iets in de Bataafse politiek,
aldus de historicus Colenbrander: ‘men sloot de club en opende het kantoor’. 160 De
aandacht van de Nederlandse burgers voor de democratische politiek nam af, en de
nationalisering, en daarmee depolitisering van de revolutie die na 1798 al was ingezet
kreeg na 1801 zijn beslag met de herintrede van de orangisten in het bestuur. Na 1801
werd ‘besturen’ ook belangrijker geacht dan het bedrijven van democratische politiek,
en mogelijk gemaakt door het beperken van de vertegenwoordigende wetgevende
macht.
We hebben in dit hoofdstuk gezien dat deze opvatting al langer bestond in de
hoofden van verschillende Bataven. Zij meenden dat een samenleving gebaat was bij
maatschappelijke hervormingen die op verlicht-rationele gronden waren gestoeld.
Omdat deze hervormingen het algemeen belang dienden stonden zij in zekere zin
buiten de politiek, maar niet, zoals voor 1795, buiten de staat. Het was de staat die het
algemeen belang belichaamde en particuliere belangen uitsloot. De staat was in de
ogen van veel Bataven onzijdig omdat hij alle maatschappelijke belangen in zich
verenigde zonder aan één van die belangen een uitzonderingspositie toe te kennen, en
daarom moest de staat het voortouw nemen bij maatschappelijke hervormingen.
Dat deze opvatting over staat en politiek na 1800 aan kracht won komt deels
voort uit ontwikkelingen in het Bataafse politieke denken (zoals uitgelegd aan de hand
van de opvattingen van Gogel), maar vooral aan omstandigheden die het mogelijk
maakten dat deze stroming een grotere rol kon gaan spelen. Toenemende druk van
Napoleon, die wenste dat de Republiek in alle rust zou gaan werken aan economisch
herstel, droeg hier aan bij. Maar ook depolitisering en een afnemende interesse in de
politiek onder de bevolking maakten het mogelijk dat de club gesloten werd.
Toch moet deze ontwikkeling niet als al te radicaal worden voorgesteld. Deels
omdat bovengenoemde staatsopvatting al langer leefde, niet alleen bij ‘technocraten’
als Gogel en Krayenhoff, maar ook bij democratische republikeinen als Rogge. Maar
ook omdat rond en na 1800 het principe van volkssoevereiniteit nog steeds de
boventoon voerde, en de vertegenwoordigende democratie bleef bestaan en
functioneren, zij het in een beperktere vorm. Revolutionaire beginselen zoals

160

Colenbrander, Bataafsche Republiek, 237.

236

gelijkheid voor de wet en recht van petitie bleven bovendien gehandhaafd. Na 1801
werd in de Republiek weliswaar minder over politiek gepraat dan in de jaren ervoor,
maar het denken over en de inrichting van de Republiek keerde niet terug naar prerevolutionaire tijden. Daarvoor was er teveel gebeurd.
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Conclusie
Verleden, heden en toekomst
De opvattingen over en de vormgeving van de politiek in Nederland maakten tussen
1795 en 1801 een aantal belangrijke veranderingen door. Die veranderingen werden
in de eerste plaatst mogelijk gemaakt door het besef van tijdgenoten dat de Bataafse
Revolutie en de Republiek met dezelfde naam een breuk met het verleden vormden,
een kans om het republikeinse staatsbestel zodanig om te vormen dat het bestendig
zou zijn voor de toekomst. Een deel van de Bataven meende weliswaar dat het
staatsgebouw nog te renoveren was, maar de Bataafse blauwdrukken hadden meer
weg van nieuwbouw.
Dat wil niet zeggen dat de geschiedenis in de Bataafse politieke debatten
afwezig was. De gebeurtenissen uit de oude Republiek en voorbeelden uit de
klassieke oudheid of het lot van vroegmoderne republieken als Venetië werden
regelmatig in herinnering gebracht. De naam van de nieuwe Republiek zelf was
bovendien ontleend aan de geschiedenis; de Nederlandse revolutionairen vernoemden
zichzelf naar de Bataafse stam. Het verleden kon zo gebruikt worden om standpunten
kracht bij te zetten en de identiteit van de nieuwe Republiek van een nationalistische
legitimiteit te voorzien. Door zichzelf te vernoemen naar de Batavieren konden de
Bataven claimen dat zij ‘ware’ Nederlanders waren die het belang van het vaderland
voor alles stelden (niet onbelangrijk gezien de innige diplomatieke band met
Frankrijk), en tegelijkertijd een breuk forceren met de zeventiende- en achttiendeeewse Republiek. Een model voor de toekomst bood het verleden echter niet.
Daarnaast konden de Bataven zich laten inspireren door een reeks
democratische revoluties die in de late achttiende eeuw lieten zien dat hervorming ook
daadwerkelijk mogelijk was. In de eerste plaats konden zij putten uit de ideeën van de
Patriottenbeweging. Het was met name in de omarming van de volkssoevereiniteit en
het gebruik van klassiek republikeinse elementen dat er sprake was van continuïteit
tussen de Patriotse en Bataafse revoluties, maar ook de weerzin tegen de
stadhouderlijke macht speelde na 1795 nog een belangrijke rol. Ook de Amerikaanse
en met name de Franse Revolutie prikkelden de verbeelding van de Nederlandse
revolutionairen. Rutger Jan Schimmelpenninck merkte zelfs op dat de Franse
Revolutie het aanhalen van voorbeelden uit de geschiedenis onnodig had gemaakt.
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Inderdaad kregen opvattingen over de centralisatie van de staat een belangrijke impuls
door de gebeurtenissen na 1789. Ook de rechtenverklaring van 1795 en de
verschillende grondwetsteksten toonden grote overeenkomsten met de Amerikaanse
en Franse geschriften. Daarnaast was de steun van de Fransen bij de verschillende
staatsgrepen onontbeerlijk (al werden ze niet door de Fransen opgelegd), en waren zij
nauw betrokken bij de totstandkoming van de Staatsregeling van 1798.
Die betrokkenheid laat echter zien dat de Bataafse grondwetten en
grondwetsschetsen vooral gezien moeten worden als producten van het interne
Bataafse politieke debat, en dat deze producten bovendien in belangrijke mate
afweken van de Franse grondwetten. De belangrijkste tekst uit de hier behandelde
periode, de Staatsregeling van 1798, was zeker geen kopie van de Franse grondwet
van 1795. De Fransen hadden een aantal voorwaarden gesteld aan de Staatsregeling,
die deels werden ingewilligd, maar deels ook niet. Door snel te werken en gebruik te
maken van de taalbarrière tussen de Nederlanders en de Franse gezant wisten de
Bataven de Franse bemoeienis tot een minimum te beperken. 1
De politieke opvattingen van de Bataven en de patriotten waren in brede zin
vooral beïnvloed door een eeuw aan internationaal en intellectueel debat. Rousseau en
Montesquieu werden (om verschillende redenen) met instemming gelezen en
aangehaald. Hetzelfde gold voor Locke, Priestley, Price en Paine. Denkbeelden uit de
Verlichting waren bekend en bepalend voor het denken van de revolutionairen, die
steeds probeerden om de uitwerking van de verlichte en republikeinse idealen in te
passen in een nationaal vertoog. Want dat is de paradox van het politieke denken in
het tijdvak waarin volgens Robert Palmer sprake was van een ‘Atlantische Revolutie’.
De revolutionaire politieke ideeën die rondwaarden in de VS, in Haïti, in Europa (van
Scandinavië tot Spanje en van Ierland tot Polen) waren gelijksoortig, maar werden
niet overal op dezelfde manier begrepen, uitgelegd en nagevolgd.
Los van de specifieke omstandigheden en context kan dit verklaard worden uit
het feit dat de revolutionairen zelf zeer bewust probeerden een nationaal politiek
vocabulaire te creëren (denk aan de discussies over buitenlandse woorden in de
grondwet), en constant benadrukten dat elk land wetten moest hebben die bij de
omstandigheden en de geest van dat land pasten. Het bewust koppelen van politieke
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idealen aan lokale omstandigheden en nationale identiteit (en dus ook het ‘nationale’
verleden!) had uiteraard gevolgen voor de wijze waarop ze geconceptualiseerd en
gebruikt werden. Zo werd het ideaal van de eenheidsstaat door Bernardus Bosch
opgevat als de oorspronkelijke en natuurlijke staat van Nederland voordat deze door
feodale en despotieke overheersers tot een verdeelde natie was omgevormd. Deze
letterlijke en figuurlijke naturalisatie van relatief nieuwe politieke idealen was een
belangrijk middel voor de Bataven om hervormingen door te voeren en tegenstanders
van het eigen gelijk te overtuigen. De dubbelzinnige houding tegenover het eigen
verleden, de nationalisering van het internationale debat en de diepgewortelde wens
het verval van de Republiek een halt toe te roepen vormden de context waarbinnen het
politieke debat van de Bataafse Republiek begrepen moet worden.

Gelijkheid en republikanisme
In deze politieke woordenstrijd speelden twee intellectuele denkpatronen of politieke
talen de hoofdrol. Aan de ene kant het (klassiek) republikeinse gedachtegoed dat ook
prominent aanwezig was geweest in het vertoog van de patriotten. Aan de andere kant
een radicaal gelijkheidsdiscours dat in de Bataafse periode een grotere rol speelde dan
het daarvoor had gedaan. Het republikeinse denken legde de nadruk op de actieve
deelname van onafhankelijke, deugdzame en in de wapenen geoefende burgers aan de
publieke zaak. Het behartigen van de publieke zaak was synoniem voor ‘de politiek’,
die daarmee in een brede en alomtegenwoordige zin werd opgevat. Het republikeinse
denken gaf een sterke impuls aan de Bataafse discussies over de verdeling van en
controle over de politieke macht. Het bezit van macht, zo was de gedachte, leidde
meestal tot het misbruik van macht, tot corrupt oftewel ondeugdzaam gedrag. Het
nieuwe politieke systeem zou dit moeten tegengaan, enerzijds door het systeem zo in
te richten dat machtsmisbruik niet meer zou voorkomen, anderzijds door Nederlandse
burgers tot deugdzame leden van de samenleving op te voeden.
Onder druk van het gelijkheidsdenken werden in de Bataafse Republiek –
zeker in de fase tot 1798 – een aantal conceptuele en institutionele breuken met de
voorgaande periode mogelijk gemaakt. Aan de basis van dit discours stond de
opvatting dat alle mensen van nature gelijk zijn, en dat deze gelijkheid vertaald moet
worden in gelijke rechten en plichten. Deze opvatting had binnen de Verlichting aan
kracht gewonnen vanaf de late zeventiende eeuw, en diende in de Bataafse Revolutie
als krachtig ideologisch vliegwiel.
240

De inspiratie voor het gelijkheidsdenken was, net als de Verlichting zelf, een
internationale affaire, maar met een lokale invulling en momentum. In de Republiek
was de Verhandeling van Pieter Paulus uit 1793, een van de belangrijkste geschriften
in de Republiek uit de Restauratieperiode na 1787, uitgangspunt geweest voor de
politieke debatten die twee jaar later begonnen. Het gelijkheidsbeginsel, dat bovenaan
prijkte in de Bataafse Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger, vormde
het kader voor veel van de Bataafse hervormingspunten.
Met de menselijke en burgerlijke gelijkheid als uitgangspunt werd het mes
gezet in de corporatistische structuur van de oude Republiek. Erfelijke titels werden
afgeschaft; afkomst en sociale klasse moesten het in beginsel afleggen tegen
verdienste; gilden werden als onverenigbaar met de gelijkheid gezien omdat zij een
gelijke toegang tot de economie onmogelijk maakten; de gereformeerde godsdienst
mocht niet langer bevoorrecht worden boven ander godsdiensten omdat dit strijdig
was met het gelijkheidsbeginsel.
Maar ook het denken over de beoogde politieke structuur van de Republiek –
het onderwerp van dit boek – was in sterke mate beïnvloed door het gelijkheidsideaal.
Het was het gelijkheidsdenken dat de voedingsbodem en legitimiteit bood voor het
herdefiniëren van de Republiek: als eenheidsstaat, als vertegenwoordigende
democratie, gevormd door burgers die van elkaar afhankelijk zijn en collectief opgaan
in de staat. De staat werd in deze visie verantwoordelijk geacht voor zaken die voor
het collectief van belang zijn, zoals onderwijs, armenzorg, stimulering van economie,
wetenschap en geneeskunde.
Het gelijkheidsdenken ging voor een deel samen met oudere republikeinse
opvattingen. Het republikanisme ging immers uit van de gedachte dat de leden van
een politieke gemeenschap een gelijke aanspraak maakten op de macht, en dat zij niet
als onderdanen leefden, maar als vrije en gelijke burgers. Als protest tegen de macht
van de stadhouder en regenten konden de gelijkheidsleuze en de republikeinse
politieke taal goed samengaan, maar toen na 1795 een nieuw politiek systeem
gemaakt moest worden bleek de samenwerking moeizamer. Bataven die geïnspireerd
waren door het klassieke republikeinse gedachtegoed zagen zich geconfronteerd met
het probleem dat zij een politieke orde moesten ontwerpen voor een grote
samenleving waarin verschillende belangen bestonden – een situatie waar het
republikanisme dat bedoeld was voor kleine stedelijke gemeenschappen niet op
berekend was. Dat probleem werd deels verergerd door het gelijkheidsdenken omdat
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het ervoor zorgde dat in principe alle inwoners van de Republiek onderdeel van de
politieke gemeenschap waren. Dat maakte het schaalprobleem alleen maar groter.
De Bataven zagen zich dus gesteld voor het probleem dat zij een politieke
gemeenschap op republikeinse gronden wilden vestigen die enerzijds stabiel en
krachtig was, maar ook één die burgerdeugd, participatie en positieve vrijheid
mogelijk maakte en stimuleerde. Daarvoor werden verschillende oplossingen
aangedragen die leidden tot een transformatie van het republikeinse denken en
daarmee ook het denken over gelijkheid beïnvloedden. Dit zoeken naar oplossingen
speelde een rol in alle vier de kerndebatten die voor dit onderzoek zijn geanalyseerd.

Eenheid
Wellicht het belangrijkste politieke debat uit de Bataafse periode, over de vraag of
Nederland een eenheidsstaat moest worden, werd uiteindelijk beslist in het voordeel
van de unitarissen. De eenheidsstaat werd deels gelegitimeerd vanuit het idee dat
grotere en centraal geleide territoria noodzakelijk waren geworden in de late
achttiende eeuw, maar minstens even belangrijk was de gedachte dat het Nederlandse
volk een eenheid was. Hoewel het culturele nationalisme uit die tijd de regionale
verscheidenheid tot nationale eigenschap verhief kon niet verbloemd worden dat voor
unitarissen als Ockerse, expert in karakterkunde, de overeenkomsten tussen
Nederlanders groter en belangrijker waren dan de verschillen. Eenheid in
verscheidenheid, met de nadruk op eenheid.
Denken in termen van gelijkheid was hierin belangrijk. De eenheidsstaat had
dan ook mede tot doel – aldus de unitarissen - om de machtsongelijkheid tussen de
verschillende provincies ongedaan te maken. Het diende bovendien als antwoord op
het axioma dat republieken klein moesten zijn omdat ze anders ten onder zouden gaan
aan strijd tussen deelbelangen. De unitarissen verwierpen deze opvatting door te
stellen dat het Nederlandse volk (en daarmee de Republiek) één was, en één algemeen
belang kende. Waar James Madison de Amerikaanse republiek had vergroot om zo
het aantal deelbelangen tot in het oneindige te vermenigvuldigen, daar legden de
Nederlandse unitarissen de nadruk op nationale eenheid die moest zorgen dat er
voldoende homogeniteit bestond in de staat om een republikeinse regeringsvorm
mogelijk te maken. Een grote eenheidsstaat en een republiek waren voor de
unitarissen geen elkaar uitsluitende grootheden.
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Het discours van staatkundige eenheid, ondersteund door de notie van
gelijkheid, werd na 1795 onder de slogan ‘een en ondeelbaar’ door een groot deel van
de Bataven beleden. De kracht van deze slogan dwong de tegenstanders van de
eenheidsstaat om zich te bezinnen op hun opvattingen en argumenten. Eeuwenlang
was de federale vorm met soevereine provincies de norm geweest, en was er weinig
noodzaak geweest tot het formuleren van een politieke theorie op dit gebied. Vanaf
1795 was dit niet langer houdbaar. De federalisten vielen vervolgens terug op
historische argumenten voor het behoud van de federale structuur, maar unitarissen
als Bosch en Wiselius, en ook de meer gematigde Schimmelpenninck lieten van dit
verleden weinig heel – de Bataven gebruikten ook hier de geschiedenis om er mee te
kunnen breken.
Onder druk van het eenheidsdiscours begonnen verschillende federalisten hun
positie te verdedigen door de grote voordelen van de federale vorm te benoemen. Niet
alleen wezen ze op de praktische toepasbaarheid van het federale model in
buitenlandse republieken (Verenigde Staten) maar ook op politiek-theoretische
republikeinse beginselen die in de achttiende eeuw nieuw leven waren ingeblazen
door auteurs als Montesquieu en Rousseau. Politieke vrijheid, zo claimden de
federalisten, was alleen mogelijk als de macht zo dicht mogelijk bij de burgers lag en
voldoende gespreid was zodat deelbelangen zo min mogelijk kans kregen het
politieke systeem te ontwrichten. Republieken moesten zich daarom opdelen in kleine
politiek-bestuurlijke eenheden, en met deze opvatting stonden zij lijnrecht tegenover
de unitarissen, die de republiek zojuist hadden geherdefinieerd als eenheidsstaat.
Daarbij vreesden de federalisten voor een andere consequentie die het doorvoeren van
het principe van eenheid zou hebben: het verlies van identiteit. Eenheid en gelijkheid
zouden volgens federalisten leiden tot gelijkvormigheid, zoals ook bleek uit de
discussies rondom de grondwetsherziening van 1801. Representant Appelius merkte
daarin op dat men in 1798 met de invoering van de eenheidsstaat eenvormigheid had
willen nastreven, in plaats van eenheid.
De gedachte dat de natuurlijke gelijkheid van de verschillende delen van het
Nederlandse volk de eenheidsstaat tot een vanzelfsprekendheid maakten werd door de
federalisten dan ook bijzonder sceptisch begroet. Iedereen kon zien, zo luidde het
argument, dat de verhoudingen tussen de provincies ongelijkwaardig waren, en dat de
belangen en wensen van bijvoorbeeld Hollanders en Gelderlanders met elkaar botsten
en zouden blijven botsen. Deze historisch gegroeide verscheidenheid en zelfs
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ongelijkheid kon men niet ongedaan maken door haar te bedekken met de mantra’s
van eenheid en gelijkheid.
De federalisten brachten deze bezwaren echter aan binnen een kader waarin
het begrip ‘eenheid’ inmiddels de norm was geworden. De uitdrukking ‘eenheid is
volmaaktheid’ werd geuit door een overtuigd federalistische volksvertegenwoordiger,
en er was nauwelijks een Bataaf te vinden die de beginselen van nationale
saamhorigheid en vaderlandsliefde niet onderschreef. Daar kwam bij dat het tot de
politiek correcte opvattingen behoorde om het verdedigen van provinciale belangen
negatief te beschouwen en ondergeschikt te maken aan het algemeen belang. Dat dit
in de praktijk toch gebeurde doet niets af aan de negatieve lading ervan in het debat.
Wat de federalisten dan ook probeerden was de betekenis van een begrip als ‘eenheid’
zodanig uit te leggen dat de federale bestuurstructuur er in paste, door het te koppelen
aan verscheidenheid of door uit te leggen dat eenheid alleen kon bestaan als zij
gekoppeld was aan burgerlijke vrijheid. Alleen door het begrip eenheid te claimen
leken zij kans te maken de invoering van de eenheidsstaat te voorkomen.
Dat lukte uiteindelijk niet, maar deze mislukking moet niet als een logische
uitkomst van de Bataafse Revolutie gezien worden. Het debat over de eenheidsstaat
was fel, en de uitkomst onzeker. Bovendien zou het tot ver in de negentiende, en
misschien wel de twintigste eeuw duren voordat de eenheidsstaat tot volle wasdom
kwam. Deze ontwikkeling lijkt echter moeilijk voorstelbaar zonder het Bataafse
discours van ‘een en ondeelbaarheid’, een discours waar ook de federalisten in mee
moesten gaan.

Democratie
Gelijkheid was ook van belang in de Bataafse discussies over de gewenste
regeringsvorm: de vertegenwoordigende democratie. De opvatting dat de politieke
macht bij het volk als geheel ligt was onderdeel van en drijvende kracht achter alle
laatachttiende-eeuwse revoluties, niet alleen de Amerikaanse en Franse, maar ook de
Patriotse van 1787. De Bataven waren vanuit verschillende bronnen, diachroon en
synchroon, doordrongen van dit beginsel dat een bom legde onder de opvattingen die
in de oude Republiek over de regeringsmacht bestonden. Het idee dat de soevereine
macht in handen lag van de Staten – een opvatting waar het begrip democratie in
welke betekenis dan ook niets mee te maken had – begon vanaf het midden van de
jaren 1780 plaats te maken voor een radicaal begrip van de volkssoevereiniteit. Een
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volk bestond uit individuen die zich verbonden aan een geheel, en net zoals een
individu het recht had om voor zichzelf te beslissen wat het deed zo had ook het volk
als geheel dat recht. In dit begrip van volkssoevereiniteit lag ook het
gelijkheidsbeginsel besloten; de individuen die het volk uitmaakten waren immers, als
mensen, op basis van gelijkheid ondertekenaars van het maatschappelijk verdrag.
Volkssoevereiniteit en volkswil stonden aan de basis van het politieke novum
dat in de Bataafse Republiek werd ingevoerd: de vertegenwoordigende democratie,
ofwel een ‘volksregering bij representatie’. Het is belangrijk om op te merken dat
volkssoevereiniteit een begrip was dat door bijna alle Nederlandse revolutiegezinden
werd omarmd en onderschreven. In de historiografie werd en wordt immers
regelmatig een onderscheid gemaakt tussen voor- en tegenstanders van de
volkssoevereiniteit binnen de revolutionaire beweging. Maar als dit onderzoek iets
duidelijk heeft willen maken dan is het dat volkssoevereiniteit in de jaren 1795-1801
de waarde had die het begrip democratie tegenwoordig heeft: niemand kon er met
goed fatsoen tegen zijn, en wie dat wel deed plaatste zichzelf buiten elk serieus debat.
Dat betekent niet dat men het eens was over de toepassing en invulling van de
volkssoevereiniteit en dat andere, nauw verwante begrip: democratie. Over de
consequenties van de volkssoevereiniteit als basis van de nieuwe regeringsvorm
bestond juist grote onenigheid, zoals het tweede hoofdstuk duidelijk heeft gemaakt.
Over een aantal zaken bestond overeenstemming. De regeringsvorm die paste bij de
volkssoevereiniteit was de democratie, en de directe democratie naar Atheens model
was geen optie, waardoor democratische vertegenwoordiging noodzakelijk was.
Daarnaast was er een grote mate van overeenstemming over twee pijlers onder dit
systeem: regelmatige verkiezingen en een grondwet, beide bedoeld om de
volkssoevereiniteit en de volkswil invulling te geven.
Daar hield de overeenstemming echter op. Want wat was het doel en het nut
van die politieke vertegenwoordiging, en wat betekende dat voor de status van
grondwet, verkiezingen en de rol van het volk? Voor sommigen was
vertegenwoordiging een noodzakelijk kwaad, ingegeven door de grootte van het land
en de bevolking. Het ideaal van de radicale democraten bleef echter de door Rousseau
beschreven gemeenschap waarin het volk zichzelf bestuurde op basis van volledige
gelijkheid en gelijke deelname aan de politieke besluitvorming. Het was duidelijk,
zowel voor Rousseau als de radicale Bataven, dat deze vorm van zelfbestuur slechts
kon bestaan in kleine gemeenschappen waarin de bewoners niet alleen in juridische,
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maar ook in sociaal-economische zin gelijk waren. Het was dan ook meteen duidelijk
(en hier hadden tegenstanders van de democratie in de achttiende eeuw ook op
gewezen) dat de Nederlandse Republiek niet in dit plaatje paste.
Dat weerhield de radicale democraten zoals Vreede, Bosch en Linthorst er
echter niet van pogingen te ondernemen het ideaal van volkssoevereiniteit gekoppeld
aan directe democratie zo veel mogelijk te benaderen. Dat kon door het nastreven van
grotere juridische en sociaal-economische gelijkheid onder de Nederlandse burgers,
en door het introduceren van mogelijkheden van directe volksinvloed op het bestuur.
In de eerste jaren na de Bataafse Revolutie werden verschillende mogelijkheden
opgeworpen, verkend, bediscussieerd, aangenomen of verworpen. De Bataafse
Republiek was daarmee een proeftuin voor de (vertegenwoordigende) democratie.
Volksstemmingen, grondwetsherziening door het volk, een permanente en
adviserende rol voor de grondvergaderingen, het organiseren van ‘Landdagen’, al
deze opties werden aangedragen vanuit de gedachte dat het volk soeverein was én dat
het deze macht te allen tijde zou moeten behouden in de vorm van democratisch
zelfbestuur. Voor de Bataven was ‘politiek’ meer dan alleen stemmen of regeren. Het
systeem van de Bataafse vertegenwoordigende democratie bood mogelijkheden voor
politieke participatie, omdat politiek en de zaken waar politiek iets over te zeggen had
breder werd, en ook breder gedeeld werd. Openbaarheid van het bestuur was voor de
Bataven een cruciaal onderdeel van de vertegenwoordigende democratie.
Niet iedereen was te spreken over het najagen van directe volksinvloed.
Bataven als Vitringa en Nieuhoff zagen de vertegenwoordigend democratie als de
meest ideale vorm van bestuur, omdat deze zowel de nadelen van de democratie in de
klassieke zin tegenging alsook een einde maakte aan het oligarchische en
corporatistische bestuur van de oude Republiek. Het volk was weliswaar soeverein,
maar de uitoefening van de soevereiniteit kon het best overgelaten worden aan een
kleine groep die daarvoor het vertrouwen genoot van het volk. Deze oplossing was
niet alleen praktisch, maar ook beter dan die van de directe democratie, omdat een
vertegenwoordigende democratie niet zou kunnen ontaarden in een ‘tirannie van het
volk’, millennia lang hét argument tegen de democratie.
Het is duidelijk dat deze twee invullingen hun weerslag hadden op de
betekenis van het begrip representatie. Voor degenen die de directe democratie als
ideaal zagen was een vertegenwoordiger iemand die met een sterk bindend mandaat
aan het volk verbonden was, een uitvoerder van de volkswil en niet de bedenker
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ervan. Voor Jacob Hahn reden genoeg om de volksvertegenwoordigers ‘Bestuurders’
te

noemen,

zodat

mogelijke

begripsverwarring

weggenomen

werd.

Die

begripsverwarring, of liever gezegd onenigheid, bleef natuurlijk bestaan, zelfs tot op
de dag van vandaag. Want aan de andere kant stonden degenen die stelden dat de
vertegenwoordiger een grote mate van onafhankelijkheid behoorde te hebben; hij was
immers door het volk gekozen omdat het vertrouwen in hem had, meende dat hij de
belangen van het volk goed zou behartigen. Deze dubbele betekenis van het politieke
representatiebegrip werd in alle jonge vertegenwoordigende democratieën gevoeld,
inclusief de Nederlandse.
In de strijd om de invulling van de democratie werd geen retorisch middel
geschuwd. Voorstanders van grote en brede volksinvloed lieten niet na hun
tegenstanders te betitelen als voorstanders van het oude bestel of, erger nog,
aristocraten. De pejoratieve term aristocraten was goed van pas gekomen bij het
verdacht maken van de federalisten, maar werd ook ingezet in het debat over de
democratie. Daarmee is niet gezegd dat het omgekeerd zo was dat een ‘democraat’ bij
uitstek de held van het Bataafse epos was; deze term was gereserveerd voor
benamingen als ‘Republikein’ of ‘Patriot’. Hoewel de begrippen democraat en
democratie als positieve zelfbenamingen werden gebruikt bleef de bittere bijsmaak
die de begrippen sinds Plato hadden gehad bestaan. Men moest steeds duidelijk
maken dat de enige juiste regeringsvorm voor de Nederlandse Republiek een
vertegenwoordigende of welgeordende democratie was.
Het definiëren van een republiek als een democratie was een recente
ontwikkeling in de late achttiende eeuw, en een ontwikkeling die de nodige vragen en
problemen opleverde. Volkssoevereiniteit was immers geen term die thuishoorde in
het republikeinse vertoog, dus hoe konden democratie en republikanisme met elkaar
verzoend worden? De oplossing werd, zoals gezegd, gezocht in het introduceren van
politieke vertegenwoordiging gecombineerd met een grondwet. Daarbij bestond
echter

een

fundamenteel

verschil

van

inzicht

over

de

aard

van

die

vertegenwoordiging. 2

2

Kalyvas en Katznelson, Liberal Beginnings, 96-105, laten dit principe zien aan de hand van het
politieke denken van Paine en Madison.
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Burgerschap
De invloed van het gelijkheidsdiscours en de spanning en dynamiek met het
republikanisme was nergens zo sterk aanwezig als in de discussies over het
burgerschap. Zoals we hebben gezien werd in de Bataafse Republiek het juridische
stadsburgerschap verruild voor het staatsburgerschap. Wat het lidmaatschap van de
Nederlandse natiestaat inhield en wie er voor in aanmerking kwam was een vraag die
tot heftige debatten leidde. Na het uitbreken van de revolutie werden de termen burger
en burgerschap in brede zin gebruikt en opgevat. Inwoners van de Republiek waren in
principe burgers, ondanks het feit dat de rechtenverklaring van januari 1795 in haar
titel onderscheid maakte tussen rechten van mensen en rechten van burgers. Dit werd
bevestigd tijdens de discussies over het al dan niet toekennen van het burgerschap aan
Joden. Tegenstanders moesten erkennen dat Joden mensen waren en dus als mensen
gelijk. Als inwoners van de Republiek maakten zij vervolgens ook aanspraak op het
burgerschap.
‘Burger’ was echter niet alleen een juridische term, maar had ook culturele en
sociale betekenissen die van invloed waren op de wijze waarop het (politiek)
staatsburgerschap vorm kreeg. We zagen al dat een democratische regeringsvorm
geassocieerd werd met een grote mate van sociale gelijkheid onder burgers, en dat de
bevordering van deze gelijkheid van belang was voor het functioneren van de
democratie. Dat kon gebeuren door het invoeren van maatregelen die de economische
verschillen moesten verkleinen, zoals een evenredig belastingstelsel. Maar het kon
ook bewerkstelligd worden door de sociale verhoudingen op zo’n manier te definiëren
dat groepen die vroeger niet of minder onder het burgerschapsbegrip vielen dat nu, via
het gelijkheidsbeginsel, wel deden.
Door gebruik te maken van recente inzichten op het gebied van de politieke
economie kon een betoog worden opgezet waarin landbouw en nijverheid van gelijk
belang werden geacht voor de economie als de handel. Daarmee waren degenen die in
deze sector werkzaam waren, met name de plattelandsbewoners, net zo nuttig voor de
samenleving als de inwoners van de steden. Door nuttigheid en gelijkheid te koppelen
konden de plattelandsbewoners begrepen worden als onderdeel van de politieke natie.
Sommige Bataven, zoals Pieter Vreede, gebruikten een soortgelijke redenering om
bedeelden het stemrecht toe te kennen. Bedeelden hadden weliswaar financiële steun
nodig, maar leverden een belangrijke bijdrage aan de economie waarin zij het
goedkope werk in fabrieken en op het land verrichten. Ook zij waren daarmee nuttig
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en dus ‘gelijk’, waarmee volgens Vreede aan de basisvoorwaarde voor deelname aan
het democratisch bestuur voldaan was. Vreede, die een overtuigd republikein was,
paste daarbij het republikanisme aan door een republikeinse vrije burgerstaat gelijk te
stellen aan een democratische samenleving waarin alle burgers aan elkaar gelijk
waren omdat zij allen afhankelijk van elkaar waren. Hij schuwde er daarbij niet voor
terug om economisch nut (iets dat we eerder associëren met het liberalisme) in te
zetten als argument voor deze stelling.
De toekenning van basisrechten aan alle inwoners en politieke rechten aan
niet-stedelingen en lagere inkomensklassen (er was in de Bataafse Republiek geen
sprake van censuskiesrecht) bevestigt de kracht van het gelijkheidsdenken, en laat
zien dat gelijkheid op verschillende manieren begrepen en ingezet kon worden. Het
niet toekennen van het stemrecht aan vrouwen, kinderen, bedeelden en orangisten laat
echter zien dat gelijkheid haar grenzen kende, al werden deze betwist. Dit onderscheid
in burgerschap in ruime en enge zin moet vooral verklaard worden uit de invloed die
het republikeinse discours bleef behouden, maar hangt ook samen met de
ideologisering van het burgerschapsbegrip in de Bataafse Republiek. Waar Vreede het
republikeinse denken aanpaste aan zijn opvattingen over gelijkheid, daar hielden
andere Bataven vast aan de republikeinse opvatting dat alleen juridisch, financieel en
fysiek onafhankelijke personen die de basisprincipes van de nieuwe politieke orde
onderschreven geacht werden mee te kunnen beslissen over zaken van het algemeen
belang. Enerzijds omdat zij als enigen vrij waren in hun oordeel, anderzijds omdat zij
een belang hadden in de maatschappij; het was hun belastinggeld, en het waren hun
militaire inspanningen die in het geding waren.
Vrouwen, bedeelden en kinderen konden op basis van deze argumenten geen
aanspraak maken op het stemrecht. Daarnaast werden orangisten, ondanks
tegenwerpingen van Bataven die dit strijdig met de gelijkheid verklaarden, tot 1801
ontmoedigd en soms ook verboden om aan de politiek en het bestuur deel te nemen;
een maatregel die zich na de staatsgreep van 22 januari 1798 tijdelijk uitstrekte tot
‘gematigde’ en ‘federalistische’ Bataven. Dit gebeurde op basis van het argument dat
de orangisten, of zelfs federalisten, de basisbeginselen van vrijheid en gelijkheid niet
zouden onderschrijven. Zij die de basale ‘overeenkomst van gevoelens’ niet deelden
konden niet niet tot het bestuur worden toelaten, al golden de overige burgerlijke
rechten en plichten ook voor hen.

249

Daarnaast bestond de veronderstelling dat burgers verlicht en deugdzaam
moesten zijn om op basis van gelijkheid in de samenleving te functioneren. De
benodigde mate van verlichting zou in principe bereikt kunnen worden via opvoeding
en onderwijs – en de meeste Bataven waren genoeg beïnvloed door de verlichte
progressiegedachte om te veronderstellen dat dit binnen enkele generaties mogelijk
zou zijn. Onderwijs werd bovendien gezien als een oplossing voor de vrees dat de
burgers van de nieuwe, grote en veelvormige Nederlandse Republiek over te weinig
republikeinse deugden zouden beschikken om de politieke gemeenschap bijeen te
houden. Het republikeinse denken ging immers uit van burgerdeugd, maar deugd kon
men niet met wetten afdwingen. Wel met opvoeding en onderwijs, zo was de
gedachte.
Maar uiteraard was hier ook sprake van een nieuw idee van ongelijkheid dat
het gevolg was van wat Siep Stuurman het temporele regime van de Verlichting heeft
genoemd. 3 Dit regime berust op de opvatting dat de progressie van de mens via
verschillende stadia plaats vindt, en dat dit proces niet overal en met dezelfde snelheid
verloopt. Zij die niet verlicht waren stonden nog niet op dezelfde trap van
ontwikkeling, en daarmee gelijkheid, als degenen die dat wel waren. Dat gold dus ook
voor Nederlanders die ongeletterd waren.
Deze verschillende, deels tegenstrijdige invullingen van het burgerschap
waren duidelijk zichtbaar in de vertogen over de rol van vrouwen binnen de nieuwe
orde. De roep om gelijke politieke rechten voor de Bataafse burgeressen was beperkt,
maar alleen al het bestaan van deze eis laat zien dat het gelijkheidsdenken zich diep in
het politieke denken had ingedrongen. Daarentegen werd stemrecht voor vrouwen niet
ingevoerd, dit op basis van het republikeinse onafhankelijkheidsdiscours. Vervolgens
bleek echter dat vrouwen wel degelijk in staat werden geacht om zich met de publieke
zaak bezig te houden, door middel van het volgen (als lezer en toeschouwer),
becommentariëren (met rekesten) en verbeelden (in revolutionaire feesten en
optochten) van het politieke proces in engere zin. Vrouwen werden bovendien gezien
als opvoeders van de jeugd, en opvoeding werd gezien als het middel om politieke
deugdzaamheid te kweken en te behouden. Daarbij was het van belang om ook
vrouwen en meisjes op te voeden tot staatsburgers die waren doordrongen van het
belang van de politieke inrichting van het land. De betekenis die de Bataven
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toedichtten aan de rol van de burgeres laat dan ook zien dat het staatsburgerschap zich
verre van lineair of enkelvoudig ontwikkeld heeft.

Staat
De veranderende opvattingen over burgerschap en politiek hingen samen met die over
de rol en de macht van de staat. Twee discussies zijn daarbij geanalyseerd: de
machtenscheiding (hoe moet de staatsmacht geordend worden?) en de staatstaken
(welke verantwoordelijkheden draagt de staat?). Uit de debatten na 1795 blijkt dat de
Bataven een functionele scheiding van de verschillende staatstaken nastreefden.
Omdat de soevereiniteit in de ogen van de Bataven bij het volk als geheel lag kon er
geen sprake zijn van een machtsverdeling langs sociale lijnen, zoals dat bij de
gemengde regeringsvorm het geval was geweest. Alle macht was van het volk
afkomstig en kon dus alleen op basis van doel en functie onderverdeeld worden. Het
republikeinse doel, het tegengaan van concentratie en misbruik van macht, was
hetzelfde gebleven, maar omdat het principe van volkssoevereiniteit nu veel
belangrijker was moest men op zoek gaan naar een nieuwe oplossing.
Volgens een meerderheid van de Bataven lag de oplossing in een functionele
scheiding van de staatsmacht, en diende men binnen de verschillende machten regels
in te voeren die machtsmisbruik tegen moesten gaan. Het Amerikaanse systeem van
checks and balances bood ruimte voor actieve invloed van de ene macht op de andere
om zo diens macht tegen te houden en te weerstaan; op die manier zouden de
verschillende machten elkaar in balans houden. Hoewel er Bataven waren die dit
systeem graag in Nederland ingevoerd zagen was de dominante visie gekeerd tegen
het systeem van ‘gewichten en tegengewichten’. Het zou leiden tot botsing en
tegenwerking, terwijl harmonieuze samenwerking tussen de verschillende staatstaken
gewenst was om het verval van Nederland te keren.
Binnen deze opvatting bestonden twee verschillende zienswijzen: een radicaal
democratische die binnen het harmoniemodel de wetgevende macht als hoogste macht
zag, als uitvloeisel van de volkssoevereiniteit, en een stroming die vooral de
onbelemmerde uitvoering van de Bataafse blauwdrukken voorrang wilden geven. De
aanhangers van deze laatste stroming, die in 1801 de democratische versie vervingen
voor hun eigen model achtten het algemeen belang planbaar en meetbaar, en meenden
dat vooral een professionele en rationeel handelende overheid over de mogelijkheden
beschikte om deze verlichte plannen ten uitvoer te brengen. Deze tegenstelling binnen
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het Bataafse kamp laat zien dat binnen de Verlichting de idealen van democratie en de
daaraan gekoppelde gelijkheid, en de idealen van maatschappelijke progressie en
maakbaarheid niet altijd samengingen en zelfs als tegenstelling gezien konden
worden.
Hoewel de Bataven verschilden over de wijze waarop het bereikt moest
worden, was het doel hetzelfde: het verval van de Republiek moest gestopt worden
om het volk gelukkig te maken. Dat doel kon in de ogen van de meeste Bataven alleen
bereikt worden door middel van een gemeenschappelijke samenwerking, en daarom
richtten zij hun ogen, meer dan voorheen, op de staat. Zij vatten de staat op als het
samenvoegsel van de soevereiniteit of geografisch begrensde opperste macht en de
samenleving of liever, de burgergemeenschap (civitas). Dit staatsbegrip had in de
vroegmoderne tijd onder verschillende republikeinse politieke denkers school
gemaakt, al bestond het naast verschillende andere definities van de staat. In de late
achttiende eeuw werd het echter door Bataafse revolutionairen gebruikt in hun visie
op de relatie tussen burgers, samenleving en overheid. Met dit staatsbegrip kon, in
combinatie met het gelijkheidsidee, gepleit worden voor een grotere rol voor de staat
in het organiseren en controleren van maatschappelijke taken zoals armenzorg en
onderwijs. Niet alleen omdat de staat hiervoor de middelen en de macht bezat, maar
vooral ook omdat de staat gezien werd als behartiger van het algemeen belang en de
enige entiteit waarin alle burgerlijke wensen en opvattingen samen konden komen: de
staat, dat zijn wij.
Deze redenering, die we bijvoorbeeld bij Cornelius Rogge terugvinden, leidde
tot een ontwikkeling die geassocieerd wordt met het ontstaan van de moderne, liberale
natiestaat en zijn steeds groter wordende macht, invloed en ingrijpen in het leven van
burgers. Die ontwikkeling werd dus opvallend genoeg in gang gezet vanuit een ouder
republikeins staatsbegrip dat samenviel met de laatachttiende-eeuwse verlichte
maakbaarheidsgedachte, en niet vanuit de moderne opvatting dat de staat een objectief
verschijnsel is dat buiten en tegenover de maatschappij geplaatst moet worden – de
liberale opvatting.

De Bataafse Republiek en de moderniteit van Nederland
Hoe moeten we de Bataafse politieke opvattingen nu plaatsen in de ontwikkeling van
de moderne Nederlandse natiestaat? Als de Bataafse Republiek vooral een
voortzetting en uitwerking was van patriotse en verlichte idealen dan zou de conclusie
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moeten luiden dat de moderniteit van de Nederlandse politiek al eerder begon; in
1780 of eerder, in de zeventiende eeuw. Het was immers in de zeventiende eeuw dat
radicale ideeën over natuurlijke vrijheid en gelijkheid ontwikkeld werden, en het is in
de Patriottentijd dat de republiek geherdefinieerd werd als een vertegenwoordigende
democratie. Bovendien speelde het klassiek republikeinse vertoog een grote rol in het
Bataafse discours: kunnen we deze periode dan niet beter beschouwen als de
doodsstrijd van de vroegmoderne tijd dan als de geboorte van het moderne politieke
spraakgebruik?
Hoewel dit valide argumenten zijn denk ik dat het zinvoller is om de Bataafse
politieke strijd als belangrijk onderdeel van de modernisering van de Nederlandse
politiek te beschouwen. De Bataafse kernbegrippen, zoals gelijkheid, democratie,
vertegenwoordiging, vrijheid en burgerschap, waren in de hier bestudeerde periode
onderhevig aan de door Koselleck geformuleerde processen van conceptuele
modernisering:

Demokratisierung,

Politisierung,

Verzeitlichung,

en

Ideologisierbarkeit. Dat gold vooral voor het begrip gelijkheid. Het moderne
gelijkheidsideaal ontwikkelde zich inderdaad al voor de late achttiende eeuw, maar
pas in de Bataafse Republiek werd het inzet van een brede politieke, niet alleen een
filosofische strijd. Gelijkheid werd de betwiste norm in het politieke debat, waarmee
het begrip zowel gedemocratiseerd als gepolitiseerd raakte.
De Bataven borduurden zeker voort op conceptuele veranderingen uit de
Patriottentijd, waarvan de ontwikkeling van de volkssoevereiniteit de belangrijkste
was. Toch vonden er in de Bataafse Republiek een aantal belangrijke veranderingen
plaats. In de eerste plaats werd de oude Republiek afgeschaft. Daarnaast werden staat
en natie in de Bataafse tijd over elkaar heen gelegd: de Republiek werd voorgesteld
als eenheidsstaat en niet als federatie of confederatie. Dat had ook implicaties voor de
wijze waarop burgerschap begrepen werd: burgers waren niet alleen burgers van een
stad of het vaderland, maar van de Nederlandse natiestaat. Die burgers werden
bovendien gelijk geacht voor de wet en gezien als dragers van natuurlijke rechten die
in die wet vastgelegd werden. Erfelijke titels en historische privileges werden in strijd
met die gelijkheid geacht en opgeheven verklaard. Daarnaast werd de spanning in het
representatiebegrip die zo kenmerkend is voor de vertegenwoordigende democratie
onderdeel van het Bataafse politieke debat. Tenslotte bekeken de Bataven de staat met
een hernieuwde blik: als belichaming van het algemeen belang en daarmee
verantwoordelijk voor het geluk en welzijn van alle burgers.
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Veel van de elementen van de moderne Nederlandse politiek, zoals de
vertegenwoordigende democratie, de grondwet, staatsburgerschap en de sociale staat,
kwamen voort uit het aanpassen van oudere politieke opvattingen onder druk van
nieuwe omstandigheden en ideeën. Het republikeinse vertoog dat de Bataven
gebruikten in hun strijd tegen het oude bestel werd voor een deel behouden, deels
verworpen maar vooral ook aangepast. Dit kwam doordat de republikeinse idealen
niet toepasbaar werden geacht voor de laatachttiende-eeuwse Republiek, maar vooral
omdat de leuze van gelijkheid de Bataven dwong tot nieuwe overwegingen. De
introductie van politieke vertegenwoordiging, een beginsel dat tegenover het
republikeinse ideaal van zelfbestuur stond, is hier een treffend voorbeeld van.
De conclusie dat de modernisering van de Nederlandse politiek voor een
belangrijk deel in gang werd gezet vanuit opvattingen die voortkomen uit een aan het
gelijkheidsideaal aangepast republikeins vocabulaire is opvallend. De modernisering
van de politiek in de negentiende eeuw wordt immers gekoppeld aan het liberalisme,
de ideologie die een definitieve breuk wist te forceren met het Ancien Régime. Dat
roept de vraag op hoe de transitie van het republikeinse denken naar een liberale
ideologie, een ontwikkeling die in de late achttiende eeuw begon, in de loop van de
negentiende eeuw verder is verlopen. Het is van belang om te erkennen dat een
aanzienlijk deel van het revolutionaire discours van de late achttiende eeuw aan het
begin of in de loop van de negentiende eeuw is verdwenen. Dat geldt voor het idee dat
plichten net zo belangrijk zijn als rechten. Het geldt ook voor de opvatting dat
politieke activiteiten, zoals het verkiezen van vertegenwoordigers, net zozeer
collectieve gebeurtenissen zijn als individuele. Een laatste, niet onbelangrijke
verdwijning is die van de republiek zelf. In 1806 werd Nederland een koninkrijk, en
zou dat blijven. Daarmee was het grote doel van de Bataven, het creëren van een
republiek voor de toekomst, mislukt.
Toch leefden verschillende elementen van het republikeinse denken, zoals de
nadruk op het algemeen belang en de onafhankelijkheid van volksvertegenwoordigers
voort in de negentiende-eeuwse politiek. Onderzoek naar de transitie van het
republikanisme naar het liberalisme in de negentiende eeuw kan ons meer inzicht
geven in deze gecompliceerde relatie. Maar misschien nog wel interessanter is de
doorwerking van de Bataafse opvattingen over democratie. Nederland is een
parlementaire democratie en een constitutionele monarchie, maar de belangrijkste
reden waarom democratie en constitutie ooit in Nederland werden geïntroduceerd, de
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gedachte dat het volk soeverein is, werd vanaf de negentiende eeuw taboe in
Nederland. Onderzoek naar de ontwikkelingsgang van de volkssoevereiniteit, het
begrip waar Thorbecke koude rillingen van kreeg, is vanuit dit perspectief wenselijk
en kan ons meer inzicht verschaffen in de ontwikkeling van het politieke denken in
Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Het is niet ondenkbaar dat het
Nederlandse revolutietijdvak een rol heeft gespeeld in de taboeïsering van deze
begrippen, en daarmee in de ontwikkeling van de Nederlandse politiek. Dertig jaar
van politieke strijd, revolutie, burgeroorlog en uiteindelijk inlijving hebben hun
stempel gedrukt op toekomstige generaties politici en denkers, maar over de aard en
de impact van de herinneringen aan de revolutie is nog weinig bekend.
Niet alleen de volkssoevereiniteit verdween in de negentiende eeuw uit beeld,
ook de democratische politiek en het gelijkheidsideaal speelden lange tijd niet de rol
die zij in de Bataafse Republiek hadden gespeeld. Dat gold ook voor de sociaal
verantwoordelijke staat, die pas vanaf het begin van de twintigste eeuw, en vooral na
de Tweede Wereldoorlog weer van zich zou doen spreken, toen ook mensenrechten
en emancipatie aan een nieuwe opmars begonnen. Die golfbewegingen laten niet
alleen zien dat modernisering geen lineair en eenvormig proces is, maar vooral dat de
grondbeginselen van een politieke gemeenschap nooit lang als vanzelfsprekendheden
gelden; zij worden op den duur betwist en aangevallen op basis van andere
opvattingen over politiek. Voor het verdedigen van verworvenheden of hervormingen
zijn niet alleen politieke strijd en idealen nodig, maar ook uitleg over het belang van
die idealen. Des te meer reden om de Bataafse Republiek te bestuderen als integraal
onderdeel van de Nederlandse geschiedenis.
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Samenvatting
Dit proefschrift is een analyse van het politieke debat tijdens de Bataafse Republiek
(1795-1806). Deze analyse is van belang omdat er over het politieke discours van
deze periode nog vrij weinig bekend is. Dat is opmerkelijk, omdat tijdens de voor dit
proefschrift onderzochte periode, 1795-1801, een aantal belangrijke politieke
veranderingen plaatsvonden: de Nederlandse Republiek veranderde van een federatie
in een eenheidsstaat, er werd een democratisch bestel ingevoerd, en het op standen
gebaseerde systeem van privileges maakte plaats voor een systeem van algemeen
geldende rechten voor Nederlandse staatsburgers.
Waarom vonden de Nederlandse revolutionairen deze hervormingen, die wij
als onderdeel van de moderne politiek zijn gaan zien, al dan niet noodzakelijk? En
hoe passen de debatten hierover in de modernisering van de Nederlandse politiek? Uit
de analyse van de Bataafse politieke woordenstrijd is naar voren gekomen dat de
discussies uit de jaren 1795-1801 gekenmerkt werden door een dynamiek die bepaald
werd door twee ideologische invloeden. Aan de ene kant stond een republikeins
gedachtegoed dat ook prominent aanwezig was geweest in het vertoog van de
voorgangers van de Bataven, de patriotten van de jaren 1780. Aan de andere kant
stond een radicaal gelijkheidsdiscours dat in de Bataafse periode een grotere rol
speelde dan het daarvoor had gedaan.
Het republikeinse denken legde de nadruk op de actieve deelname van
onafhankelijke, deugdzame en in de wapenen geoefende burgers aan de publieke
zaak. Het behartigen van de publieke zaak was synoniem voor ‘de politiek’, die
daarmee in een brede en alomtegenwoordige zin werd opgevat. Het republikeinse
denken gaf een sterke impuls aan de Bataafse discussies over de verdeling van en
controle over de politieke macht. Het bezit van macht, zo was de gedachte, leidde
meestal tot het misbruik van macht, tot corrupt oftewel ondeugdzaam gedrag. Het
nieuwe politieke systeem zou dit moeten tegengaan, enerzijds door het systeem zo in
te richten dat machtsmisbruik niet meer zou voorkomen, anderzijds door Nederlandse
burgers tot deugdzame leden van de samenleving op te voeden.
Het was echter de druk van het gelijkheidsdenken die in de Bataafse
Republiek – zeker in de fase tot 1798 – een aantal conceptuele en institutionele
breuken met de voorgaande periode mogelijk maakte. Aan de basis van dit discours
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stond de opvatting dat alle mensen van nature gelijk zijn, en dat deze gelijkheid
vertaald moest worden in gelijke rechten en plichten. Deze opvatting had binnen de
Verlichting aan kracht gewonnen vanaf de late zeventiende eeuw, en diende in de
Bataafse Revolutie als belangrijk ideologisch vliegwiel.
Met de menselijke en burgerlijke gelijkheid als uitgangspunt werd het mes
gezet in de corporatistische structuur van de oude Republiek. Erfelijke titels werden
afgeschaft; afkomst en sociale klasse moesten het in beginsel afleggen tegen
verdienste; gilden werden als onverenigbaar met de gelijkheid gezien omdat zij een
gelijke toegang tot de economie onmogelijk maakten; de gereformeerde godsdienst
mocht niet langer bevoorrecht worden boven ander godsdiensten omdat dit strijdig
was met het gelijkheidsbeginsel. Maar ook het denken over de beoogde politieke
structuur van de Republiek was in sterke mate beïnvloed door het gelijkheidsideaal.
Het was het gelijkheidsdenken dat de voedingsbodem en legitimiteit bood voor het
herdefiniëren van de Republiek: als eenheidsstaat, als vertegenwoordigende
democratie, gevormd door burgers die van elkaar afhankelijk zijn en collectief opgaan
in de staat. De staat werd in deze visie verantwoordelijk geacht voor zaken die voor
dat collectief van belang zijn, zoals onderwijs, armenzorg, stimulering van economie,
wetenschap en geneeskunde.
Het gelijkheidsdenken ging voor een deel samen met oudere republikeinse
opvattingen. Het republikanisme ging immers uit van de gedachte dat de leden van
een politieke gemeenschap een gelijke aanspraak maken op de macht, en dat zij niet
als onderdanen leven, maar als vrije en gelijke burgers. Als protest tegen de macht
van de stadhouder en regenten konden de gelijkheidsleuze en de republikeinse
politieke taal goed samengaan, maar toen na 1795 een nieuw politiek systeem
gevormd moest worden bleek de samenwerking moeizamer. Bataven die geïnspireerd
waren door het republikeinse gedachtegoed zagen zich geconfronteerd met het
probleem dat zij een politieke orde moesten ontwerpen voor een grote samenleving
waarin verschillende belangen bestonden – een situatie waar het republikanisme dat
bedoeld was voor kleine stedelijke gemeenschappen niet op berekend was. Dat
probleem werd deels verergerd door het gelijkheidsdenken omdat het ervoor zorgde
dat in principe alle inwoners van de Republiek onderdeel van de politieke
gemeenschap waren. Dat zorgde voor een vergroting van het aantal verschillende
belangen.

257

De Bataven zagen zich dus gesteld voor het probleem dat zij een politieke
gemeenschap op republikeinse gronden wilden vestigen die enerzijds stabiel en
krachtig was, maar ook één die burgerdeugd, participatie en positieve vrijheid
mogelijk maakte en stimuleerde. Daarvoor werden verschillende oplossingen gezocht
die leidden tot een transformatie van het republikeinse denken en daarmee ook het
denken over gelijkheid beïnvloedden. Dit zoeken naar oplossingen speelde een rol in
alle vier de kerndebatten die voor dit onderzoek zijn geanalyseerd.
Het eerste debat, over de vraag of Nederland een eenheidsstaat moest worden,
werd uiteindelijk beslist in het voordeel van de voorstanders van de eenheidsstaat, de
unitarissen. De eenheidsstaat werd deels gelegitimeerd vanuit het idee dat grotere en
centraal geleide territoria noodzakelijk waren geworden in de late achttiende eeuw,
maar minstens even belangrijk was de gedachte dat het Nederlandse volk een eenheid
was, en dat natie en staat samen moesten vallen. Kortom, nationalisme. Denken in
termen van gelijkheid was hierin belangrijk. De eenheidsstaat had mede tot doel –
aldus de unitarissen - om de machtsongelijkheid tussen de verschillende provincies
ongedaan te maken. Eenheid, gevoed door nationalisme en gekoppeld aan gelijkheid,
werd na 1795 de norm in het politieke debat. De tegenstanders van de eenheidsstaat,
de federalisten, probeerden het begrip eenheid zo uit te leggen dat de federale
staatsvorm hier in paste, maar hun pogingen bleken uiteindelijk niet succesvol. Dat
had deels te maken met de politieke omstandigheden, maar ook met het feit dat de
unitarissen er in slaagden de positie van de federalisten te vereenzelvigen met de
politiek van de oude Republiek, en ze daarmee aan te wijzen als tegenstanders van de
revolutie.
Gelijkheid was ook van belang in de Bataafse discussies over de
vertegenwoordigende democratie, onderwerp van hoofdstuk twee. De opvatting dat de
leden van het volk invloed op de politiek moesten hebben kwam voort uit het beginsel
van de volkssoevereiniteit, een begrip dat vanaf de jaren 1780 steeds populairder en
radicaler was geworden. Een volk, zo luidde de gedachte, bestond uit individuen die
zich verbonden aan een geheel, en net zoals een individu het recht had om voor
zichzelf te beslissen wat het deed zo had ook het volk als geheel dat recht. In dit
begrip van volkssoevereiniteit lag ook het gelijkheidsbeginsel besloten; de individuen
die het volk uitmaakten waren immers, als mensen, op basis van gelijkheid
ondertekenaars van het maatschappelijk verdrag.
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Hoewel de Bataven het eens waren over het feit dat het volk soeverein was,
gold dat niet over de toepassing en invulling van de volkssoevereiniteit en dat andere,
nauw verwante begrip, democratie. Over een aantal zaken bestond wel
overeenstemming. De regeringsvorm die paste bij de volkssoevereiniteit was de
democratie, en de directe democratie naar Atheens model was geen optie, waardoor
democratische vertegenwoordiging noodzakelijk werd geacht. Daarnaast was er een
grote mate van overeenstemming over twee pijlers onder dit systeem: regelmatige
verkiezingen en een grondwet, beide bedoeld om de volkssoevereiniteit en de
volkswil invulling te geven.
Daar hield de overeenstemming echter op. Want wat was het doel en het nut
van die politieke vertegenwoordiging, en wat betekende dat voor de status van
grondwet, verkiezingen en de rol van het volk? Voor sommigen was
vertegenwoordiging een noodzakelijk kwaad, ingegeven door de grootte van het land
en de bevolking. Het ideaal van de radicale democraten bleef echter een gemeenschap
waarin het volk zichzelf bestuurde op basis van volledige gelijkheid en gelijke
deelname aan de politieke besluitvorming. Radicale democraten probeerden het ideaal
van directe democratie dan ook zo veel mogelijk te benaderen. Dat kon door het
nastreven van grotere juridische en sociaal-economische gelijkheid onder de
Nederlandse burgers, en door het introduceren van mogelijkheden tot directe
volksinvloed op het bestuur.
In de eerste jaren na de Bataafse Revolutie werden verschillende
mogelijkheden, zoals volksstemmingen, grondwetsherzieningen door het volk en een
permanente en adviserende rol voor de grondvergaderingen, opgeworpen, verkend,
bediscussieerd, aangenomen of verworpen. De Bataafse Republiek was daarmee een
proeftuin voor de vertegenwoordigende democratie. Voor de Bataven, en niet alleen
de radicale democraten, was ‘politiek’ bovendien meer dan alleen stemmen of
regeren. Het systeem van de Bataafse vertegenwoordigende democratie bood
mogelijkheden voor politieke participatie, omdat politiek en de zaken waar politiek
iets over te zeggen had breder werd, en ook breder gedeeld werd. Openbaarheid van
het

bestuur

werd

daarbij

gezien

als

een

cruciaal

onderdeel

van

de

vertegenwoordigende democratie.
Een ander deel van de Bataven stelde dat het volk weliswaar soeverein was,
maar dat het de uitoefening van de soevereiniteit het best zo veel mogelijk over kon
laten aan een kleine groep die daarvoor het vertrouwen genoot van het volk. Deze
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oplossing was volgens hen niet alleen praktisch, maar ook beter dan die van de directe
democratie, omdat een vertegenwoordigende democratie niet zou kunnen ontaarden in
een ‘tirannie van het volk’, millennia lang hét argument tegen de democratie.
Deze twee verschillende opvatttingen hadden hun weerslag op de betekenis
van het begrip representatie. Voor degenen die de directe democratie als ideaal zagen
was een vertegenwoordiger iemand die met een sterk bindend mandaat aan het volk
verbonden was, een uitvoerder van de volkswil en niet de bedenker ervan. Voor de
anderen gold dat de vertegenwoordiger een grote mate van onafhankelijkheid
behoorde te hebben. Hij was immers door het volk gekozen omdat het vertrouwen in
hem had, meende dat hij de belangen van het volk goed zou behartigen. Deze dubbele
betekenis van het politieke representatiebegrip werd in alle jonge vertegenwoordigende democratieën gevoeld, inclusief de Nederlandse.
Het definiëren van een republiek als een democratie was een recente
ontwikkeling in de late achttiende eeuw, en een ontwikkeling die de nodige vragen en
problemen opleverde. Volkssoevereiniteit was immers geen term die thuishoorde in
het republikeinse vertoog, dus hoe konden democratie en republikanisme met elkaar
verzoend worden? De oplossing werd uiteindelijk gezocht in het introduceren van
politieke vertegenwoordiging gecombineerd met een grondwet. De eerste grondwet
van Nederland, de Staatsregeling van 1798, gold voor de Bataven niet alleen als de
geboorteacte van het Nederlandse volk (dat nu, met het ondertekenen van een verdrag,
‘officieel’ bestond volgens de Bataven) maar ook als een contract waarin de rechten
en plichten van burgers en bestuurders vastgelegd werden. Dat veranderde echter niets
aan het fundamentele verschil van inzicht over de aard van de politieke
vertegenwoordiging.
De invloed van het gelijkheidsdiscours en de spanning en dynamiek met het
republikanisme was nergens zo sterk aanwezig als in de discussies over het
burgerschap, die in het derde hoofdstuk aan de orde zijn gekomen. In de Bataafse
Republiek werd het juridisch stadsburgerschap verruild voor het staatsburgerschap.
Wat het lidmaatschap van de Nederlandse natiestaat inhield en wie er voor in
aanmerking kwam was een vraag die tot heftige debatten leidde. Na het uitbreken van
de revolutie werden de termen burger en burgerschap in brede zin gebruikt en
opgevat. De toekenning van basisrechten aan alle inwoners en politieke rechten aan
joden, katholieken, dissenters, niet-stedelingen en lagere inkomensklassen (er was in
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de Bataafse Republiek geen sprake van censuskiesrecht) bevestigt de kracht van het
gelijkheidsdenken.
Het niet toekennen van het stemrecht aan vrouwen, kinderen, bedeelden en
orangisten laat echter zien dat politieke gelijkheid haar grenzen kende, al werden deze
betwist. Dit onderscheid in burgerschap in ruime en enge zin moet vooral verklaard
worden uit de invloed die het republikeinse discours, waarin alleen juridisch en
financieel onafhankelijke personen als burgers golden, bleef uitoefenen. Het hing
echter ook samen met de ideologisering van het burgerschapsbegrip in de Bataafse
Republiek. Zij die de beginselen van de nieuwe politiek orde niet onderschreven,
zoals de orangisten, werden uitgesloten van de politiek.
De veranderende opvattingen over burgerschap en politiek hingen samen met
die over de rol en de macht van de staat, onderwerp van het vierde hoofdstuk. Twee
discussies zijn daarin geanalyseerd: de machtenscheiding (hoe moet de staatsmacht
geordend worden?) en de staatstaken (welke verantwoordelijkheden draagt de staat?).
Uit de debatten na 1795 blijkt dat de Bataven een functionele scheiding van de
verschillende staatstaken nastreefden, waarmee de moderne machtenscheiding
geïntroduceerd werd. Daarbinnen bestonden twee verschillende zienswijzen: een
radicaal democratische die de wetgevende macht als hoogste macht zag, als
uitvloeisel van de volkssoevereiniteit, en een stroming die vooral de onbelemmerde
uitvoering van de Bataafse hervormingsplannen voorrang wilden geven. De
aanhangers van deze laatste stroming, die in 1801 de democratische versie vervingen
voor hun eigen model, achtten het algemeen belang planbaar en meetbaar, en
meenden dat vooral een professionele en rationeel handelende overheid over de
mogelijkheden beschikte om deze verlichte plannen ten uitvoer te brengen.
Hoewel de Bataven verschilden over de wijze waarop het bereikt moest
worden, was het doel hetzelfde: het verval van de Republiek moest gestopt worden
om het volk gelukkig te maken. Dat doel kon in de ogen van de meeste Bataven alleen
bereikt worden door middel van een gemeenschappelijke samenwerking, en daarom
richtten zij hun ogen, meer dan voorheen, op de staat. Zij vatten de staat op als het
samenvoegsel van de soevereiniteit of geografisch begrensde opperste macht en de
samenleving. Met dit staatsbegrip kon, in combinatie met het gelijkheidsidee, gepleit
worden voor een grotere rol voor de staat in het organiseren en controleren van
maatschappelijke taken zoals armenzorg en onderwijs. Niet alleen omdat de staat
hiervoor de middelen en de macht bezat, maar vooral ook omdat de staat gezien werd
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als behartiger van het algemeen belang en de enige entiteit waarin alle burgerlijke
wensen en opvattingen samen konden komen: de staat, dat zijn wij.
Op basis van deze analyses luidt de conclusie de Bataafse politieke strijd als
belangrijk onderdeel van de modernisering van de Nederlandse politiek gezien moet
worden. Enerzijds omdat de Bataafse politieke begrippen, zoals gelijkheid,
democratie, vertegenwoordiging, vrijheid en burgerschap, in de periode 1795-1801
onderhevig waren aan de door Reinhardt Koselleck geformuleerde processen van
conceptuele modernisering: Demokratisierung, Politisierung, Verzeitlichung, en
Ideologisierbarkeit. Anderzijds omdat veel van de elementen van de moderne
Nederlandse politiek, zoals de vertegenwoordigende democratie, de grondwet,
staatsburgerschap en de sociale staat na 1795 hun intrede deden. Deze ontwikelingen
kwamen voort uit het aanpassen van oudere politieke opvattingen onder druk van
nieuwe omstandigheden en ideeën. Het republikeinse vertoog dat de Bataven
gebruikten in hun strijd tegen het oude bestel werd voor een deel behouden, deels
verworpen maar vooral ook aangepast. Dit kwam doordat de republikeinse idealen
niet toepasbaar werden geacht voor de laatachttiende-eeuwse Republiek, maar vooral
omdat de leuze van gelijkheid de Bataven dwong tot nieuwe overwegingen. De
modernisering van de Nederlandse politiek werd voor een belangrijk deel in gang
gezet vanuit opvattingen die voortkwamen uit een aan het gelijkheidsideaal aangepast
republikeins vocabulaire.

262

Summary

Under the Spell of Equality. Democracy, Citizenship and State in The Netherlands
1795-1801

This thesis offers an analysis of the political debates during the Dutch Batavian
Republic (1795-1806). Such an analysis is relevant since historiography lacks an
encompassing study of revolutionary political thought. A curious deficiency, because
during the period 1795-1801 a number of important political reforms were introduced
in The Netherlands: the Dutch Republic became a centralized unitary state,
democracy was established and the corporatism of the ancien régime was abolished in
favour of a politics based on natural rights and equality before the law. Why did (at
least a part of) the Dutch revolutionary movement deem these reforms necessary?
And how do these debates fit into the modernization of Dutch politics?
The analysis of the Batavian political discourse shows that the political
struggle of the years 1795-1801 was characterized by a dynamic affected by two
intellectual influences. On the one hand by a specific type of republican political
thought that had also been prominent during the Dutch Patriot Era (1780-1787), and
on the other hand a radical discourse of equality that played a more important role
during the Batavian years than it had done before. Dutch republican thought of the
late eighteenth century was a mix of classical republicanism and the Dutch republican
tradition. In this thesis elements such as active participation by independent citizens in
politics, distrust of political power and civic virtue are emphasized, since they explain
many elements of the Batavian political debates, such as the Batavian stress on
political duties, rotation of public officials and the need to bring the Batavian youths
up to virtuous republicans through political education.
It was, however, the pressure of egalitarian thought that made a number of
conceptual and institutional breaks with the past possible. The notion of human
equality, developed within the Enlightenment since the late seventeenth century, stood
at the basis of a call for civil rights after the outbreak of the Batavian Revolution in
1795. Guilds were abolished, as were hereditary titles and privileges and the
privileged status of the Reformed Church. But the opinions on the future structure of
Dutch politics were also heavily influenced by the call for equality. It lead to a
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redefinition of the Republic: as a unitary state, as a representative democracy and as a
state that could be viewed as a collective of citizens, and therefore (at least in part)
responsible for a number of collective goods: health care, public education, poor
relief, science and even the economy as a whole.
The discourse of equality was not completely incompatible with republican
thought. After all, republicanism was based on the notion that the members of a
commonwealth were not subjects, but free citizens who could make an equal claim to
political power. In the discourse of protest against the Stadholder and the Regents,
republican thought and the slogan of equality had been combined, but with the
establishment of a new political structure after 1795 conceptual problems arose.
Batavians inspired by republican thought were confronted with the problem that they
had to establish a political order fit for a large and diverse society in which different
interests existed. But republican thought had been aimed against particular interests
and towards the common good. How could this be achieved, especially since the idea
of equality prescribed that all inhabitants of Dutch society were part of the political
community, aggravating the problem of diverging interests? The Batavians wanted to
establish a political community that was both stable and powerful, but also one that
incorporated and stimulated civic duty, popular participation and positive liberty.
Confronted with this problem the Batavians started looking for solutions that would
lead to a transformation of republican thought and would at the same time influence
the notion of equality. This process is visible in all four debates that have been
analyzed.
The first debate, on the question whether the Dutch Republic should remain a
federation or become a unitary state, ended in a victory for the supporters of the latter
proposition, the Unitarians. Their view was partly determined by the late eighteenth
century notion that larger and centralized territories held the future, but equally
important was the conception that the Dutch people were a unity, and that the Dutch
nation and the Dutch state should fall together. Nationalism, in short. The notion of
equality was important in this respect, since the Unitarians argued that a unitary state
would make an end to the inequality of political power that existed between the
different provinces. Unity, fed by nationalism and influenced by the idea of equality,
became the norm in the political debates after 1795. The opponents of the unitary
state, the Federalists, tried to explain and use the concept of unity to their own
advantage, but these attempts turned out to be unsuccessful. This was not a logical or
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necessary outcome, but the specific political circumstances and the succesfull
campaign by the Unitarians to link the Federalist position with the despised political
system of the old Dutch Republic in the end resulted in the defeat of the Federalists.
Equality was also an important factor in the Batavian discussions on the nature
of representative democracy. Popular sovereignty had become a popular and
influential idea since the 1780s, and was a fundamental concept for the Batavian
revolutionaries. Popular sovereignty implied equality, since all individuals of the
nation joined the social contract on the basis of equality. But although the Batavians
agreed on the axiom that the people were sovereign, they did not agree on its
implication and application. Virtually all agreed that direct democracy was not an
option for the Dutch people, making political representation a necessity. The
revolutionaries also agreed that a representative democracy should be based on
regular elections and a constitutional democratic government, meaning that the
Batavian Republic should have a written constitution.
But there all agreement ended. Because what was to be the nature and goal of
political representation? To some, representation was a necessary evil, dictated by the
large scale of the country. But the ideal of these radical democrats remained a
community based on popular self-government, with complete and equal participation
of all citizens in politics. These democrats tried to approximate direct democracy by
striving for more legal and social-economic equality, and by proposing measures
aimed at direct political influence. During the first years of the Batavian Republic
different possibilities were put forward and discussed. Some were rejected (such as a
permanent and advisory role for the electoral assemblies) and some were introduced
(such as constitutional referenda). This made the Batavian Republic a laboratory for
Dutch democratic experimentation.
It has to be stressed that for many, if not most revolutionaries, ‘politics’ meant
more than just casting a vote or exercising a public office. The Batavian
representative democracy offered possibilities for political deliberation, precisely
because politics and its impact was defined in a much broader sense than before. The
publicity and public nature of government was seen as a crucial element for a
deliberative democracy, and therefore institutionalized after 1795.
However, various members of the Batavian camp held that although the
people were sovereign, the execution of the sovereign will of the people was best left
to a small group of people fit for this task. This representative solution was not only
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practical, they claimed, but also preferable to a direct democracy. In their view direct
democracy, echoing the millennia-old argument against democracy, would lead to
mob rule or the tyranny of the people.
These two different views had their impact on the meaning of ‘representation’.
To those who saw direct democracy as the ideal, a representative was someone with a
strict mandate, who simply carried out the wishes of the people rather than directing
them. Another meaning of representation ran contrary to this: a representative enjoyed
a large degree of independence, since the people trusted his judgment and ability to
decide what was best for the common good. These two views on political
representation were present in all young representative democracies, including the
Dutch one.
To define a republic as a democracy was a very recent, and controversial,
development in the late eighteenth century, a development that caused many
conceptual problems. Popular sovereignty was not a concept that belonged to the
republican vocabulary, so how could republicanism and democracy be conciliated?
Part of the solution was sought in the introduction of representative democracy,
combined with a constitution. The first Dutch constitution, the Staatsregeling of 1798,
not only served as the birth certificate of the Dutch nation (which, the Batavians
claimed, became an ‘official’ entity with the ratification of the constitution), but also
as a contract in which the rights and duties of both citizens and political officials were
laid down. However, this did not alter the fundamental debate on the nature of
political representation.
The influence of the discourse of equality and the dynamics with
republicanism were most strongly visible in the debates on citizenship. In the
Batavian Republic the legal category of urban citizenship was abolished in favour of
national citizenship. What this national citizenship entailed and who was entitled to
this status was a matter of fierce debate. After the outbreak of the revolution the
concepts ‘citizen’ and ‘citizenship’ were broadly and inclusively defined. This
inclusive conception, and therefore the powerful influence of the notion of equality,
was confirmed by granting civil rights to all inhabitants, regardless of religious beliefs
(political and social rights were granted to Jews, Catholics and Dissenters) geography
(the same rights for those living in the countryside and the cities) and income (there
was no census suffrage in the Batavian Republic).
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However, the fact that some political rights were not granted to women,
children, people receiving poor relief and supporters of the Stadholder shows that
civil equality had its boundaries, even though these were challenged and contested.
The fact that suffrage and the right to hold office was not extended to these groups
can partly be explained by the enduring influence of elements of the republican
discourse, in which only legally and financially independent persons were considered
‘full’ citizens. But it was also connected to the ideologization of the concept of
citizenship during the Batavian Era: those who did not agree with the new political
order, like the supporters of the Stadholder, were excluded from direct political
influence.
The shifting views on citizenship and politics were connected with the debate
on the role and power of the state. Two discussions were particularly important in this
respect: one on the separation of powers, and one on the tasks and responsibilities of
the government. The political debates between 1795 and 1801 show that the
Batavians strove for a functional separation of the different functions of government,
thereby introducing the modern concept of the separation of powers to Dutch politics.
Within the debates on the separation of powers two different views can be discerned.
On the one hand there existed a more democratic or popular view in which the
legislative power was the highest power in the state, based on the argument that the
legislative expressed the will of the people. The other view was more technocratic,
and felt that the different functions of government should be regulated in such a way
that the reform of society could be executed most efficiently, thereby awarding a more
independent role to the executive. The supporters of this latter view, who took control
in 1801 after a coup d’état, did exactly this: democratic, deliberative politics was
reduced and the power of the executive less checked upon.
Although the Batavians disagreed on the specific political cure, their diagnosis
was the same: Dutch society had been in decay for a long time and this decay had to
be stopped to make the Dutch people happy and prosperous again. To this end, many
if not most Batavians agreed, a joint effort of the whole community was necessary. To
this end the Batavians, more than any generation before them, turned their eyes to the
state. Many revolutionary-minded Dutchmen saw the state not only as the sovereign
power of a distinct territory, but compared the ‘state’ with society as a whole. By
conceiving the state in this way, the Batavians could plea for a larger role for the state
in organizing, or at least regulating, public services such as education and health care.
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Not only because the state possessed the means to achieve this, but even more so
because the state was conceived as the protector of the common good and the only
entity in which all the interests of the citizens could converge: we are the state.
On the basis of the analysis of the Batavian political debate it seems useful to
view the revolutionary period as part of the modernization process of Dutch politics.
First,

because

Batavian

political

concepts, such

as

equality, democracy,

representation, liberty and citizenship were subject to the process of conceptual
modernization as put forward by Reinhardt Koselleck; the Batavian Republic was at
the heart of the Sattelzeit. Second, because many of the elements of modern politics,
such as representative democracy, the written constitution, national citizenship and
the social state were introduced during this period. These developments went hand in
hand with, and were in part solutions to the adaptation of older visions of politics to
new ideas and circumstances. The republican discourse that the Batavians had used in
their struggle against the ancien régime was partly retained, partly dismissed but
mainly adapted and transformed. This was in part the result of the realization that
many elements of this vision of politics was unsuited to late eighteenth century
society, but especially because the powerful notion of equality forced the Batavians
into new directions. The modernization of Dutch politics was to a large extent
instigated by the dynamics between republican ideas and a radical conception of
human equality.
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Een broederlijk woord aan mijne Bataafsche medeburgers, bij het naderen der
Nationaale Conventie, over de vereischten in de kiezers der leden tot die
vergadering (Haarlem; P. Loosjes 1795, Knuttel 22489).
Een Vaderlandsch Burger, Het belang van allen, no. 2 (z.p. Holland 1795, Knuttel
22542).
Een Zwolsch Burger, Republiekeinsch vraagboek, behelzende eene korte uitlegging
van de staatsregeling voor het Bataafsche volk (Zwolle; J. de Vri 1798).
Friederichsfeld, David, Ophelderingen over't advies van [...] Van Swinden, aan de
representanten des volks van Holland. Raakende de stemgerechtigbheid en 't
burgerrecht der Jooden enz. (Amsterdam; H. van Kesteren, P.E. Briët,
Langeveld and Bergveld, 1795).
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Greeven, Jan, Beredeneert Constitutioneel woordenboek, waarin gevonden wordt
alles wat een burger nodig heeft te weten tot verstand van zijne rechten en
plichten (Dordrecht; A. Blussé 1800).
Grondwettige herstelling, van Nederlands staatswezen zo voor het algemeen
bondgenootschap, als voor het bestuur van elke byzondere provincie; geschikt
om het voornaam doelwit aan te toonen, waar toe de poogingen van goede
regenten en de rekesten van vaderlandlievende burgers moeten strekken
(Amsterdam; J. Allart 1784-1786, 2 delen, Knuttel 20853 (Dl. 1); Knuttel
21282 (Dl. 2)).
Hazeu, J., Historie der omwentelingen, in Vaderlandsche gesprekken voor kinderen
(Amsterdam; Van Vliet en Hazeu 1796).
Heraclyt en Democryt (Amsterdam; Albert van der Kroe etc. 3 dec. 1796 - 20 jan.
1798, 54 afleveringen).
Het aristocratisch juk, met zacht fluweel omkleed en met smaak verguld etc. (z.p.
1797, Knuttel 22867).
Instructie voor den Agent der Nationale Opvoeding, waar onder begrepen is de
Geneeskundige Staatsregeling, de vorming der Nationale Zeden, de
bevordering van het openbaar Onderwys, en van Kunsten en Wetenschappen;
gearresteerd by decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam, den 21
december 1798 (Den Haag 1799).
Jefferson, Thomas, Notes on the State of Virginia (Londen 1787).
J.J.v.R., Verhandeling over het onderscheid tusschen constitutie en regeeringsvorm;
voorgeleezen in de societeit tot behoud van vrijheid en gelijkheid, binnen
Dordrecht. Op den 19 juli 1795 (Dordrecht; N. van Eysden 1795).
Kinsbergen, Jan Hendrik van, Myne Droomen (z.p. 1800).
[Kluit, Adriaan] Een patriot, De rechten van den mensch in Vrankrĳk, geen gewaande
rechten in Nederland. Of Betoog, dat die rechten bĳ het volk van Nederland in
volle kracht genoten worden (Amsterdam; W. Brave 1793).
Koning, Cornelis de, Tafereel der stad Haarlem en derzelver geschiedenis van de
vroegste tijden af tot op den tegenwoordigen toe (Haarlem 1808, drie delen).
Kort en bondig uittreksel van het Plan van Constitutie: allergeschiktst om den min
denkenden burger een duidelyk voorbeeld van dezelve te geeven (Utrecht; J. van
der Schroeff 1797).
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Korte verklaring van rechten en plichten van Burgers, in betrekking tot Burgers
(Utrecht; G. Post 1795).
Manen, Jacob van, Voorstellen, bedenkingen en ontwerpen tot het daarstellen eener
constitutie voor het Bataafsche Volk, uitgebracht in de nationaale commissie,
gelast tot het ontwerpen der constitutie (Den Haag; J.C. Leeuwestyn 1797).
Marck, F.A. van der, Schets over de rechten van den mensch, het algemeen kerkenstaats- en volkerenrecht, ten dienste der burgery ontworpen; alsmede tafereel
van deelen, afdeelingen en hoofdstukken tot een algemeen Bataafsch Wetboek
(Groningen; J. Bolt 1798).
Markt, C.J. van der, Concept-Plan van Constitutie, voor de Bataafsche Republiek;
gegrond op de natuurlijke regten van den mensch en burger, en volstrekte één
en ondeelbaarheid. Het ingeleverde bij de Nationaale Vergadering op den 10.
november 1796 zoo veel mogelijk tot een leidraad gevolgd, en verder getrokken
uit het ingeleeverde Plan bij de Nationaale Conventie te Parijs, en andere
voornaame schrijvers, zaamgesteld en op de Bataafsche Republiek toegepast
(West-Zaandam; H. van Aken 1797, Van Alphen 1973).
Meersch, J.B. van der, Verhandeling over den invloed van het volk op het bestuur
(Leiden; A. en J. Honkoop 1795).
Memorie over de aanstaande volks-oproeping, ter verkiezinge eener constitutioneele
representatie:

behelzende

eenige

gewaagde

gedagten

omtrent

I

De

stemgerechtigden II De volksvertegenwoordigers III De volksoproeping
(Amsterdam; W. Vermandel 1795, Knuttel 22543).
Michaelis, Johann David, Prysverhandeling over den wederkeerigen invloed van de
aangenoomen begrippen onder een volk op de nationaale taal, en van de taal
op de nationaale wyze van denken : waarin tevens verscheide plaatsen der H. S.
opgehelderd, de oorsprong van eene menigte vooroordeelen aangeweezen, en
veelvuldige zo geleerde als gemeene dwaalingen verbeterd worden (Harlingen;
Volkert van der Plaats Junior 1771, uit het Duits vertaald).
Ockerse, W.A., Bataven! Eischt eene Nationale Conventie! Of, beroep aan het
Bataafsche Volk (z.p. 1795).
Ockerse, W.A., Ontwerp tot eene algemeene characterkunde (Amsterdam; J. Allart
1797, drie delen, deel drie).
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Ontwerp om de republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van regent
en burger, van binnen gelukkig, en van buiten gedugt te maaken [= Leids
Ontwerp] (Leiden; L. Herdingh 1785, Knuttel 21045).
Ontwerp van Constitutie voor het Bataafsche Volk, door de Nationale Vergadering ter
goed- of afkeuring aan het zelve volk voorgedragen (Den Haag 1797).
Paape, Gerrit, De Bataafsche Republiek, zo als zij behoord te zijn en zo als zij weezen
kan, of revolutionaire droom in 1798: wegens toekomstige gebeurtenissen tot
1998 (Nijmegen 1998 oorspronkelijke uitgave 1798).
P.B.v.W., Betoog, dat de vrouwen behooren deel te hebben aan de regeering van het
land (Harlingen; Volkert van der Plaats 1795, Knuttel 22558).
Paine, Thomas, Political Writings (Cambridge 2000).
Paulus, Pieter, Verhandeling over de vrage: in welken zin kunnen de menschen gezegd
worden gelyk te zijn? En welke zyn de pligten, die daaruit voortvloeien?
(Haarlem; C. van der Plaat 1794, vierde druk, Knuttel 22273).
Proclamatie wegens het daarstellen van een Intermediaer Bestuur der Bataafsche
Republiek, den 12 Juny 1798 (Den Haag 1798).
Publicatie, behelzende de erkentenis en verklaaring der Rechten van den Mensch en
van den Burger (z.p. Holland 31 Januari 1795).
Publicatie van zijne majesteit den koning van Holland, inhoudende de Constitutie
voor het Koningrijk Holland. Gearresteerd den 7den Augustus 1806 (Den Haag
1806).
Reglement, volgens hetwel eene algemeene Nationale Vergadering door het Volk van
Nederland zal worden bijeengeroepen en werkzaam zijn (30 december 1795)
(z.p. 1795).
Rogge, Cornelius, De armen kinderen van den staat, of, onderzoek nopens de
verpligting van het gouvernement, om de armen te verzorgen; en ontwerp van
een plan, daar toe strekkende (Leiden; Du Mortier 1796, Knuttel 22730).
Rogge, Cornelius, Geschiedenis der Staatsregeling voor het Bataafsche volk
(Amsterdam; Allart 1799).
Rogge, Cornelius, Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de
Vereenigde Nederlanden (Amsterdam; J. Allart 1796).
Rousseau,

Jean-Jacques,

Het

maatschappelijk

verdrag

of

Beginselen

der

staatsinrichting (Amsterdam 2008).
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Ryn, L. van, Iets aan de burgers H.L. van Altena etc., aangaande hun beoordeling
over de kiezers in het ontwerp van constitutie (Amsterdam; H. van Kesteren
1797, tweede druk, Knuttel 22866).
Saamenspraak tusschen eenen burger en eenen landman : over de oorzaaken en de
dringende noodzaakelijkheid van de jongstvoorgevallene gebeurdenissen in de
Bataafsche Republiek (Utrecht; J. van der Schroeff 1798).
Schimmelpenninck, R.J., Verhandeling over eene welingerigte volksregeering
(Leiden; F. de Does 1785).
[Sonsbeeck, J.W. van] Een vriend der waarheid, Verhandeling over het nadeel eener
Nationale Conventie, en daar uit voortspruitende eenheid van bestuur voor de
Nederlandsche Republiek (z.p. 1795, Knuttel 22489a).
Staatsregeling des Bataafschen Volks (Den Haag 1798).
Staatsregeling voor het Bataafsche Volk 1801 (Den Haag 1801).
Swildens, J.H., als Theo-Demophilus, Memorie van ’s lands constitutie thans óf
geheel te hervormen naar het model der Fransche; óf grondwettig te herstellen
en te verbeteren naar onzen eigen Nederlandsche aart, natuur en bestaan
(Amsterdam; J.R. Poster etc. 1795, Knuttel 22488).
Swildens, J.H., Politiek belang-boek voor dit provisioneel tydperk. Gewigtig tans,
gedenkwaardig hierna (Amsterdam; J.R. Poster 1795, Knuttel 22540).
Swinden, J.H. van, Advis over eene Nationaale Conventie, ter vergadering van de
Provisioneele Representanten van het Volk van Holland, op den 22, 23 en 24
juli 1795 uitgebragt (Amsterdam; De erven Dirk onder den Linden en zoon
1795, Knuttel 22483d).
Trip, Lucas, Vertoog over den invloed van onze nederlandsche Moedertaale op onze
vaderlandse rechtsgeleerdheid in derzelver kunde en gebruik (Groningen; J.
Bolt 1773).
Tydeman, H.W., Drie Voorlezingen over de voormalige Staatspartijen in de
Nederlandsche Republiek (Leiden 1849).
Vatebender, G.C.C., Reedevoering over het caracter, de kundigheden en vereischte
zielsgesteldheid van eenen waardigen vertegenwoordiger des volks (Gouda;
H.L. van Buma 1796).
Verantwoording van Pieter Vreede, lid van het voormalig Uitvoerend Bewind, aan de
Bataafsche Natie en aan haare Vertegenwoordigers; ingegeven bij de Eerste
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Kamer der Wetgevende Vergadering, den 9 oktober 1798 (Leiden; H. Coster en
P.H. Trap 1798, Knuttel 23018).
Verhandeling over het herstel van landbouw en nĳverheid, uitgegaan van het
Haarlemsche Committé van Algemeene Welvaart (z.p. [1796] Knuttel 22517b).
Vrijheid, volksstem en nationale repraesentatie, in het waare daglicht geplaatst, en
met betrekking tot het Bataafsch gemeenebest beschouwd; in brieven, voor den
meerkundigen ter overweging voor den minkundigen ter voorlichting
(Amsterdam; Wessing en Van der Hey 1795, Knuttel 22546).
Volks-tellinge in de Nederlandsche Republiek, uitgegeven op last der commissie tot
het ontwerpen van een plan van constitutie voor het volk van Nederland (Den
Haag 1796).
[Wakker van Zon, Petrus de] Anonymus Belga, De adel (Alkmaar; A. Maagh etc.
1786, Knuttel 21299).
Wederlegging van eenige der voornaemste, zoo in het openbaar als bedektelijk,
aengevoerde drangredenen voor het aannemen van ’t ontwerp van constitutie,
door enige burgers, zijnde representanten van het volk van Nederland (=
Manifest der Twaalf Apostelen) (Den Haag; J. de Groot 1797, Knuttel 22865).
Wessels, G., Beantwoording van vier belangryke vraagen (Arnhem; J.H. Moeleman
1801, Knuttel 23120).
Zillesen, Cornelis, Ontwerp, hoedanig der Bataven één en onverdeeld gemeenebestbastuur, langs grondbeginzelen van de rechten der menschheid, vrijheid,
gelijkheid en broederschap dient ingerigt te zijn (Leiden; Herdingh en Du
Mortier 1795, Knuttel 22514:1).
Zillesen, Cornelis, Wysgeerige verklaaring der rechten en pligten van den mensch en
burger, en een ontwerp van de daar uit volgende grondwetten van staat, voor
een één en onverdeeld Bataafsch gemeenebest-bestuur (Leiden; Herdingh en
Du Mortier 1796).
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