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INLEIDING 

 

De kikkers en de koning 

 
 
PARIJS – vrijdag 6 juni 1806. Ten paleize van de Franse keizer Napoleon Bonaparte heeft zich 
een select gezelschap verzameld. Het is de dag na een bijzondere gebeurtenis, namelijk Louis 
Bonapartes benoeming tot koning van het zopas gevormde Koninkrijk Holland. De Franse 
keizerin Joséphine houdt in de Tuilerieën een déjeuner voor enkele vrouwelijke intimi, onder 
wie haar dochter Hortense de Beauharnais die getrouwd is met Louis en als zodanig de 
nieuwe koningin van Holland. Tussen de gangen door komt de keizer binnenvallen met een 
van zijn neefjes aan de hand en richt zich tot de dames. ‘Mesdames voici un petit garçon qui 
vient nous réciter une fable de La Fontaine que je lui ai fait apprendre ce matin’, deelt 
Napoleon zijn gasten mee, ‘vous verrez comme il la dit bien’.1 De driejarige Napoléon-
Charles, Louis Bonapartes oudste zoon, reciteert een fabel van Jean de la Fontaine getiteld 
Les Grenouilles qui demandent un roi oftewel ‘de kikkers die om een koning vragen’. Deze 
fabel draait om een groep kikkers die in een democratie leeft maar liever door een vorst zou 
worden geregeerd. 

 
Les grenouilles se lassant  
De l’état démocratique, 
Par leurs clameurs firent tant 
Que Jupin les soumit au pouvoir monarchique.  
Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique. 

 
Om hun wens in vervulling te laten gaan, roepen ze de hulp in van de god Jupiter die hen een 
buitengewoon vredelievend staatshoofd stuurt, namelijk een blok hout. In eerste instantie zijn 
alle kikkers schichtig en vluchten weg ze, maar al gauw hebben ze genoeg van de 
oninteressante koning. ‘Geef ons’, zo eisen de kikkers, ‘een koning die beweegt!’ 
 

Donnez-nous, dit ce peuple, un roi qui se remue ! 
Le monarque des dieux leur envoie une grue,  

  Qui les croque, qui les tue,  
  Qui les gobe à son plaisir;  
  Et grenouilles de se plaindre. 
 
Jupiter voldoet voor de tweede maal aan het verlangen van de kikkers. Hij stuurt hen een 
kraanvogel als vorst die de kikkers stuk voor stuk opeet. De moraal van deze fabel moge 
duidelijk zijn. Napoleon beschouwt zichzelf als de almachtige Jupiter die eigenhandig de 
‘kikkers’ (de hardleerse Hollanders) meerdere malen van een nieuw bewind voorziet. De 
keizer is verrukt van de ironie in de fabel. Naar verluidt is hij in lachen uitgebarsten op het 
moment dat zijn neefje de fabel begon te reciteren, tot grote schaamte van zijn stiefdochter 
annex schoonzus Hortense… 
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Probleemstelling 

Bovenstaande anekdote, of deze nu geheel op waarheid berust of niet, is een goed voorbeeld 
van de wijze waarop de relatie tussen Frankrijk en de Noordelijke Nederlanden vaak is 
gekenschetst. De metafoor van ‘De kikkers die om een koning vragen’, roept het beeld op van 
passieve Nederlanders en een krachtige Franse keizer. Lange tijd werd in de 
geschiedschrijving ervan uitgegaan dat de Nederlanders werden overvallen door de politieke 
troebelen op het snijvlak van de achttiende en de negentiende eeuw. Zij zouden lijdzaam 
hebben toegezien hoe Franse bestuurders in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) hun eigen 
instellingen, organisaties en wetten introduceerden ten koste van de ‘Hollandse’ manier van 
doen. Zoals uit het historiografisch overzicht zal blijken, is deze Franse invloed op Nederland 
in het verleden overdreven. De laatste twintig jaar heeft dit inzicht steeds meer terrein 
gewonnen. Vooral de napoleontische periode gold als een weinig interessant incident in de 
vaderlandse geschiedenis. Voor de ontwikkeling van de Nederlandse staat had zij echter grote 
gevolgen. De meest in het oog springende verandering tijdens de Bataafs-Franse tijd was de 
transformatie die de Nederlandse staat doormaakte. In 1795 ontstond uit de oude Zeven 
Provinciën de Bataafse Republiek, die in 1806 moest wijken voor een napoleontisch 
koninkrijk. Van 1810 tot 1813 waren de Noordelijke Nederlanden onderdeel van het Franse 
keizerrijk en daarna ontstond het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder Willem I. 

Ook deze studie wil het eenzijdige beeld van de vroeg negentiende-eeuwse 
betrekkingen tussen Nederland en Frankrijk verder bijstellen. Want dat de periode rond 1800 
van groot belang is geweest voor de vorming van de moderne Nederlandse staat kan moeilijk 
ontkend worden. De uitgangshypothese van dit onderzoek is dat de Frans-Nederlandse 
uitwisseling in de vroege negentiende eeuw grote consequenties heeft gehad voor het 
Nederlandse staatsvormingsproces. Om een praktische invulling te geven aan deze studie naar 
de Franse invloed op het ontstaan van de Nederlandse eenheidsstaat is het onderzoek 
toegespitst op een reeks politieke en culturele instituties. De vraag die als leidraad dient is dan 
ook: op welke manieren zijn Franse instituties die in de Franse tijd zijn geïntroduceerd in de 
Noordelijke Nederlanden, aangepast, gewijzigd of geherinterpreteerd om ze bij de plaatselijke 
omstandigheden te doen aansluiten? 
 Voor de beantwoording van de hoofdvraag wordt aangesloten bij de benadering die 
bekend staat als cultuurtransfer. Dit theoretische kader is van grote waarde omdat 
cultuurtransfer het mogelijk maakt de twee landen in kwestie goed te vergelijken en – 
belangrijker nog – de raakvlakken daartussen te analyseren. Aangezien tot op heden geen 
Nederlandstalige literatuur verschenen is over cultuurtransfer en bovendien weinig in het 
Engels, besteed ik hier ruime aandacht aan. Een concrete vraagstelling vereist verder een 
scherp omschreven begrippenapparaat. Het is daarom van belang om enkele kernbegrippen 
uiteen te zetten. Eerst wordt ingegaan op de cultuurtransfermethode en hoe deze kan worden 
toegesneden op de Frans-Nederlandse situatie omstreeks 1800. Vervolgens komt de 
historiografie van de Bataafs-Franse tijd aan bod, die in verband wordt gebracht met de 
gehanteerde benadering. Ten slotte worden het bestudeerde bronnenmateriaal en de algemene 
opzet van deze studie besproken. 
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Cultuurtransfer: een begripsbepaling 

Cultuurtransfer, de theorie die tot uitgangspunt van deze studie dient, is midden jaren tachtig 
van de twintigste eeuw ontstaan uit onvrede met de gangbare vergelijkende methode. Met 
deze alternatieve aanpak werd kritiek geleverd op een van de meest courante historische 
benaderingen, want van oudsher neemt de historische vergelijking een belangrijke plaats in 
binnen de geschiedwetenschap. Zelfs de meest traditionele historicus, die – afkerig van 
generaliseringen – op zoek is naar het bijzondere, zal eerst moeten definiëren wat gangbaar is. 
Toch is de vergelijkende methode nooit onomstreden geweest. Bereikte de waarde die eraan 
gehecht werd tussen 1950 en 1975 zijn hoogtepunt, in de jaren tachtig kwamen historici 
kritischer te staan ten opzichte van de mogelijkheden van vergelijkingen. Deze werden in 
toenemende mate vereenzelvigd met historisch materialisme, kwantitatieve methoden en meer 
in het algemeen de sociale wetenschappen.2 Vooral de geringe aandacht voor culturele 
aspecten in de geschiedenis werd steeds sterker als een gemis ervaren. Bovendien groeide in 
alle disciplines van de geesteswetenschappen het sterke besef van de troebele grenzen van 
culturen. Tegen de achtergrond van deze zogeheten cultural turn moet de opgang van 
cultuurtransfer worden bezien. 

Kort gezegd is cultuurtransfer een kritische reflectie op de vergelijkende methode 
zoals die tot een jaar of vijfentwintig geleden gebruikelijk was binnen de 
geesteswetenschappen. Cultuurtransfer staat een radicale wijziging van perspectief voor: niet 
de te vergelijken culturen moeten centraal staan maar juist de wisselwerking daartussen. 
Voorheen was de interesse voor dergelijke contacten aan de rand van culturen vrij gering. De 
cultuurtransferbenadering betwijfelt het nut van een pure vergelijking tussen natiestaten, 
gevangen als een dergelijke vergelijking blijft binnen de nationale grenzen. Cultuurtransfer 
heeft daarom als oogmerk het opsporen van métissages – kruisingen – die door de traditionele 
vergelijkende methode over het hoofd zijn gezien. Uit onbehagen met de toenmalige 
cultuurhistorische praktijk begonnen Franse onderzoekers verbonden aan de Ecole normale 
supérieure (ENS) zich bezig te houden met de wederzijdse beïnvloeding van Duitse en Franse 
negentiende-eeuwse filosofen. Dit resulteerde in 1985 in de oprichting van de 
onderzoeksgroep Transferts culturels onder leiding van de germanisten Michel Espagne en 
Michael Werner. Meer dan voorheen gingen deze specialisten in de ideeëngeschiedenis zich 
richten op het proces van culturele uitwisseling. Hoewel er reeds vergelijkend onderzoek was 
verricht naar de receptie van ideeën bestonden er veel lacunes.3 De grootste tekortkoming was 
het gebrek aan een gemeenschappelijk theoretisch kader hetgeen een systematische analyse 
van cultuurcontacten in de weg zou staan. 

Een eerste aanzet tot een theoretische onderbouwing verscheen in 1985 in het artikel 
‘Deutsch-französischer Kulturtransfer im 18. und 19. Jahrhundert’. Hieruit blijkt dat de 
germanisten over de disciplinaire grenzen wilden kijken om een beter inzicht te krijgen in de 
culturele betrekkingen tussen Duitsland en Frankrijk.4 De uitgebreidere Franstalige publicatie 
waarin cultuurtransfer verder uit de doeken werd gedaan was ‘La construction d’une référence 
culturelle allemande en France’ dat in 1987 werd gepubliceerd in het toonaangevende 
tijdschrift Annales.5 In dit artikel zetten Espagne en Werner uiteen hoe de historische 



 

 
8 

 

vergelijking gezien moet worden als een dynamisch en veelzijdig proces. Cultuurtransfer 
poogt volgens de auteurs – en in die zin is het een typische Annales-benadering – te breken 
met traditionele geschiedschrijving, is per definitie interdisciplinair, geeft de voorkeur aan 
nieuwe onderzoeksgebieden, en tracht aansluiting te vinden bij grotere 
geesteswetenschappelijke debatten. Ook verwerpen Espagne en Werner de beperkte aandacht 
voor cultuur, wat kenmerkend is voor de toen dominante sociaal-wetenschappelijke aanpak. 

Onafhankelijk van de Franse onderzoekers aan de ENS sloegen de Duitsers Rolf 
Reichardt en Eberhard Schmitt een brug tussen de eerbiedwaardige Begriffsgeschichte en 
andere historische disciplines.6 Deze ideeënhistorici uit de school van Reinhardt Koselleck 
trachtten de nadruk op ontwikkelingen in de tijd te verleggen naar een meer 
gecontextualiseerde aanpak, waarin niet alleen aandacht is voor hoge cultuuruitingen maar 
ook voor de brede sociale achtergronden.7 Deze opzet resulteerde in de reeks Handbuch 
politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich 1680-1820. Het begripshistorische perspectief 
leent zich uitstekend voor onderzoek naar cultuurtransfers. Concepten, denkbeelden, ideeën 
en uitdrukkingen reizen immers relatief snel en gemakkelijk over nationale grenzen. 
Bovendien gaat de vertaling ervan gepaard met een creatief proces van toe-eigening van de 
nieuwe begrippen. De wisselwerking tussen begripsgeschiedenis en cultuurtransfer leidt 
daarom zowel tot een beter inzicht in begripsvorming, als tot een helderder beeld van de 
karakteristieke verschillen en overeenkomsten tussen culturele ruimten.8 Grote aandacht is 
besteed aan de periode 1770-1820 waarin er sprake was van intensieve contacten tussen de 
Duitse landen en Frankrijk.9 

In het kielzog van de pionierstudies van de groep Transferts culturels en het Handbuch 
politisch-sozialer Grundbegriffe volgden andere onderzoekers en nam het onderzoek naar 
cultuurtransfers vastere vorm aan.10 Van grote invloed was het einde van de Koude Oorlog. 
Enerzijds bood deze ontwikkeling onderzoekers de mogelijkheid om zich bezig te gaan 
houden met cultuurtransfers tussen Oost- en West-Europa. Anderzijds maakte de val van het 
IJzeren Gordijn samenwerking mogelijk met de Academie voor de Wetenschappen te Moskou 
en de Universiteit van Leipzig in het voormalige Oost-Duitsland, alwaar Matthias Middell het 
project Kulturtransfer zwischen Frankreich und Deutschland opstartte. In navolging hiervan 
initieerden meerdere Europese universiteiten en onderzoekscentra eigen projecten gewijd aan 
cultuurtransfer. Verschillende onderzoeksgroepen sloten zich aan bij de bestudering van de 
zogeheten ‘transnationale’ geschiedenis, waaronder cultuurtransfer (tezamen met andere 
benaderingen) steeds vaker gevat wordt.11 
 
 
Problemen met de historische vergelijking 

Waarom menen Michel Espagne en Michael Werner dat er aan de traditionele wijze van 
vergelijken een reeks van bezwaren kleeft? Om de methodische ‘herbezinning’ van de 
cultuurtransfertheoretici op waarde te kunnen schatten, is het van belang om de voornaamste 
tekortkomingen van de vergelijkende methode te inventariseren. Hoewel de verschillende 
auteurs ieder hun eigen bedenkingen hebben geuit en er de afgelopen twee decennia sprake is 
geweest van verschuivende accenten, wordt de meest fundamentele kritiek hieronder 
teruggebracht tot drie kernproblemen.12 
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De natiestaat 

Espagne en Werner vragen zich af of de traditionele vergelijking zich weet los te maken van 
het nationale kader. Deze twijfel komt voort uit de overtuiging dat de vergelijkende methode 
is gestrand in het benoemen van nationale verschillen die doorgaans zijn terug te voeren op 
nationale stereotypen. Dit zou het gevolg zijn van het feit dat onderzoekers impliciet de eigen 
cultuur als uitgangspunt nemen, waarmee wordt gesuggereerd dat culturele en nationale 
grenzen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Omdat de natiestaat in de loop van de 
achttiende en negentiende eeuw is ontstaan – waarbij de eigen identiteit vaak werd afgezet 
tegen het buitenland – moet de onderzoeker voorzichtig omspringen met nationale 
verschillen. Die zijn immers inherent aan het natiebegrip en hebben maar een beperkte 
verklarende waarde.13 Het nationaal gekleurde perspectief brengt kortom het gevaar van zeer 
subjectieve geschiedschrijving met zich mee. Om dit probleem het hoofd te bieden, moet 
volgens de auteurs de basiseenheid van vergelijking opnieuw worden gedefinieerd. In de 
cultuurtransfertheorie bestaan daarvoor de term aires culturelles of Kulturräumen. Een 
dergelijk cultureel areaal of cultuurruimte kan een natiestaat zijn, maar het kan evengoed om 
een regio, sociaal netwerk, beroepsgroep of een grensoverschrijdende organisatie gaan. 
Bovendien hoeft de onderzoeker zich niet te beperken tot twee cultuurgebieden omdat 
transfers meerdere aires culturelles kunnen omvatten. 
 
Tijdlagen 

Traditionele vergelijkingen bieden weinig context omdat twee situaties doorgaans alleen op 
een bepaald punt in de tijd worden vergeleken. Dit wordt een synchrone vergelijking 
genoemd. Wanneer men twee structuren met elkaar vergelijkt, zal altijd een reeks verschillen 
kunnen worden benoemd, maar wat is de verklarende waarde daarvan? Bovendien worden 
meestal vaste, ‘belangrijke’ jaartallen als uitgangspunt genomen, zoals 1789, 1830 of 1848, 
terwijl de periodes daartussen worden veronachtzaamd. Om dit probleem te ondervangen, 
moet de vergelijking zich meer richten op de ontwikkelingsgang van processen, dat wil 
zeggen dat momentopnamen worden gecombineerd met een diachrone vergelijking. Daarbij 
worden de gebruikelijke cesuren zoveel mogelijk losgelaten: cultuurtransfers hebben vaak 
doorwerkingen in verschillende tijdlagen waardoor ze bij de eerste benadering over het hoofd 
worden gezien. ‘Eclairer les transferts culturels’, om met Espagne te spreken, ‘c’est donc 
admettre des découpages chronologique pluriels et décalés’.14 
 
Acculturatie 

Een andere tekortkoming is het probleem van de vergelijkbaarheid, want bij een vergelijking 
dreigt altijd het gevaar van ongelijkvormigheid. Elk onderzoeksobjecten is gesitueerd in de 
eigen context, waardoor te vergelijken fenomenen onherroepelijk verschillende functies 
vervullen die niet per definitie vergelijkbaar zijn. Om het nog abstracter te stellen: 
cultuurtransfertheoretici betwijfelen het bestaan van een tertium comparationis – het 
gemeenschappelijke kenmerk dat fenomenen vergelijkbaar maakt. De 
cultuurtransferbenadering poogt deze belemmering op te vangen door niet afzonderlijk te 
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kijken naar bijvoorbeeld Franse en Nederlandse universiteiten, maar naar de Franse 
universiteit in Nederland (zoals in hoofdstuk zes zal gebeuren) of de implementatie van het 
Nederlandse lagere schoolwezen binnen het Franse onderwijs (zie hoofdstuk vijf). De nadruk 
komt daarmee vooral te liggen op verscheidene vormen van acculturatie.15 Acculturatie is een 
veel gebezigde term die via de antropologie tot het historisch ambacht wist door te dringen; 
deze duidt op de veranderingen die optreden wanneer twee culturen met elkaar in contact 
komen.16 Een recentere historisch-antropologische variant, die Peter Burke de cultural 
encounter benadering heeft genoemd, ontstond los van cultuurtransfer maar richt zich op 
dezelfde vraagstukken. Derhalve worden cultuurtransfer en het onderzoek naar cultural 
encounters tegenwoordig frequent onder de noemer van transnationale geschiedschrijving 
geplaatst.17 Transnationale geschiedenis handelt over fenomenen die niet duidelijk onder de 
ene of de andere cultuur te scharen zijn. Dit is een logisch voortvloeisel van de oprekking en 
problematisering van het cultuurbegrip als gevolg van de cultural turn. 
 
 
Kanttekeningen bij de cultuurtransferbenadering 

De benadering is niet zonder kritiek gebleven. Hoewel Michel Espagne en Michael Werner 
zich moeite hebben getroost om een coherente theorie te ontwikkelen, zijn er wel degelijk 
vraagtekens te zetten bij hun uitgangspunten.18 

Ondanks de aanzienlijke resultaten die cultuurtransfer heeft geboekt, is het onderzoek 
voornamelijk een Frans-Duitse aangelegenheid gebleven. Tot nu toe behandelen de meeste 
studies de wisselwerking tussen Frankrijk en de Duitse gebieden in de achttiende en 
negentiende eeuw. Espagne en de zijnen wekten de suggestie dat de benadering algemeen 
toepasbaar was terwijl zij, zeker de eerste tien jaar, zich vooral baseerden op deze Duits-
Franse voorbeelden. Bovendien bleven die voorbeelden meestal beperkt tot zeer 
specialistische casestudies zonder dat men tot een echte synthese wist te komen, te meer daar 
de onderzoeksresultaten grotendeels in afzonderlijke artikelen gepubliceerd werden. Dit 
beperkte perspectief heeft de verspreiding van de benadering buiten Duitsland en Frankrijk 
zeker niet bespoedigd. In de Engelstalige landen is het onderzoek naar de eerder genoemde 
cultural encounters couranter. Ook in het Nederlandse taalgebied staat het onderzoek naar 
cultuurtransfers nog vrijwel in de kinderschoenen. Sinds 2001 bestudeert Annie Jourdan de 
culturele overdracht tussen Frankrijk en Nederland in de revolutionaire tijd. Een andere 
uitzondering in Nederland is Henk te Velde die zich bezighoudt met wat hij noemt ‘politieke 
transfers’, welke hij beschouwt als een verdere uitwerking van de cultuurtransferbenadering.19 

Een volgend punt van kritiek is dat de meeste studies uitsluitend zijn verricht naar 
geslaagde transfers en dat ‘mislukte’ transferpogingen daardoor minder aandacht hebben 
gekregen. Vooral studies uit de beginperiode passen naadloos in het schema zoals dat door 
Werner en Espagne werd opgesteld. Een cultuurtransfer kan als minder geslaagd beschouwd 
worden wanneer het proces van toe-eigenen en receptie niet of nauwelijks plaatsvindt. Het is 
echter goed mogelijk dat de bestudering van dergelijke processen net zoveel, of misschien 
nog veel meer, kan vertellen over de interacties tussen culturen. Juist een combinatie van 
geslaagde en minder geslaagde vormen van culturele overdracht biedt een goed inzicht in 
cultuurtransfers omdat zij een indruk geeft van de mechanismen achter deze transfers en van 
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de fundamentele verschillen tussen culturele ruimten. Voorbeelden van transfers in deze 
studie die slechts ten dele zijn geslaagd zijn de pogingen om het Franse hoger onderwijs in 
Nederland te introduceren en de poging om een traditioneel stedelijk genootschap om te 
vormen tot een nationaal wetenschappelijk instituut. 

Een andere onvolkomenheid van cultuurtransfer is dat de benadering is doorgeschoten 
in het zich afzetten tegen de vergelijkende methode. Door alle expliciete en impliciete kritiek 
zijn veel van de mogelijke merites van de vergelijkende methode onderbelicht gebleven. 
Veronachtzaming van de historische vergelijking heeft ertoe geleid dat ‘het kind met het 
badwater is weggegooid’. Dit inzicht heeft vooral in Duitsland ingang gevonden. Anders dan 
in Frankrijk, waar de methode relatief snel omarmd werd, leidde de introductie van 
cultuurtransfer onder Duitse geesteswetenschappers tot een discussie over de relatie tussen 
vergelijken en cultuurtransferonderzoek.20 Matthias Middell betoogde kort geleden dat de 
mogelijkheden van de methode beperkter zijn geworden. Gaandeweg richtte het onderzoek 
naar cultuurtransfers zich te veel op de ontvangende partij, en de wijze waarop vreemde 
cultuurelementen toegeëigend werden. Zodoende verschoof het accent van de transfer naar 
het moment van opname, waarbij de oorspronkelijke context uit het oog werd verloren. Van 
een comparatieve aanpak was eigenlijk geen sprake meer.21 Niettemin houdt grondlegger 
Michel Espagne vast aan de absolute scheiding van de vergelijkende methode en 
cultuurtransfer, die hij als aparte benaderingen blijft beschouwen.22 En Middell mag 
tegenwoordig dan sceptisch zijn over de bruikbaarheid van Kulturtransfer, hij blijft 
benadrukken dat de kracht ervan is dat het zich niet wil opwerpen als een theoretisch keurslijf. 
Vanaf het begin is het een instrument geweest dat ruimte biedt aan onderzoekers om te 
kunnen ‘ausprobieren’.23 
 Uitgezonderd Espagne, kan de cultuurtransferpioniers enige zelfreflectie niet ontzegd 
worden. De laatste jaren komen zij terug op enkele van hun uitgangspunten en de 
onderzoekers van de ENS laten de transferts culturels steeds meer los. Michael Werner heeft 
samen met Bénédicte Zimmermann een nieuwe term gelanceerd, histoire croisée, 
voortbouwend op het vertrouwde cultuurtransferconcept, met dit verschil dat er meer 
aandacht is voor het dynamische samenspel tussen verschillende culturen. Zij beseffen dat het 
vaak onduidelijk is wat de bron- en wat de doelcultuur is, terwijl er toch kruisverbanden zijn 
aan te wijzen.24 In de praktijk lieten de meeste studies naar cultuurtransfer een lineair verloop 
zien van de export van elementen uit de broncultuur en de daaropvolgende receptie door de 
doelcultuur. Zelfs wanneer gekeken werd naar meer dan twee cultuurruimten was sprake van 
opeenvolgende ontwikkelingen in één richting. Juist deze versimpeling leidde er niet zelden 
toe dat de nationale stereotypen eerder bevestigd werden dan ontkracht. Werner en 
Zimmerman betogen echter dat transfers meestal veel gecompliceerder in elkaar zitten 
doordat er gedurende het proces verschillende interacties plaatsvinden. De relaties tussen 
doel- en broncultuur zijn zeer complex en wederkerig en laten dikwijls zien dat ook andere 
cultuurgebieden bij de analyse betrokken moeten worden omdat zij grote invloed 
uitoefenen.25 Deze pluriformiteit kan in nieuw onderzoek verder benadrukt worden. 
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Aanpak  

Op grond van de hierboven genoemde kritiek is besloten om op twee punten licht af te wijken 
van de gebruikelijke werkwijze bij onderzoek naar cultuurtransfer, want net als Henk te Velde 
meen ik dat het bruikbare concept van cultuurtransfer theoretisch beter uitgewerkt kan 
worden. De verdiensten van de cultuurtransferbenadering kunnen mijns inziens op twee 
manieren aan kracht winnen. Allereerst komt het de studies naar cultuurtransfer ten goede 
wanneer zij succesvol worden gecombineerd met de gangbare historische vergelijking, zoals 
ook Matthias Middell voorstaat. Een tweede wijze om het onderzoek naar cultuurtransfers 
invulling te geven, is door het te richten op de persoon, groep of instelling die het meest 
betrokken is bij het proces van vertaling van de ene cultuur naar de andere. Door het 
bestuderen van dergelijke intermediairen kunnen de gelaagdheid en pluriformiteit van 
transfers, waar Werner en Zimmerman op wijzen, inzichtelijker worden gemaakt. Beide 
invalshoeken worden hieronder verder uitgewerkt. 
 
De historische vergelijking 

Zelfs wanneer rekening gehouden wordt met de kantekeningen van Werner en Espagne brengt 
de historische vergelijking problemen met zich mee. Want de manier waarop twee fenomenen 
naast elkaar worden gezet en vergeleken, heeft grote invloed op het uiteindelijke resultaat van 
de vergelijking. Een vergelijking is per definitie niet neutraal. Grofweg zijn drie verschillende 
vormen van de historische vergelijking te onderscheiden: de contrasterende, de parallelle en 
de macro-causale.26 De eerste variant, de contrasterende vergelijking, accentueert de uniciteit 
van de vergeleken onderwerpen. Aanhangers van deze benadering zijn sceptisch over de 
mogelijkheid om algemene uitspraken te doen aan de hand van vergelijkingen. Al schenken 
zij enige aandacht aan generaliseringen, zij vrezen dat deze afbreuk doen aan de historische 
werkelijkheid. Daarom zijn dergelijke studies vaak beschrijvend en chronologisch opgezet, en 
is de verklarende waarde ervan klein. 

Het omgekeerde is het geval bij de tweede benadering, de parallelle vergelijking, 
waarin de vergelijking dient om de validiteit van een theorie te onderstrepen. De onderzoeker 
poneert een stelling, een mogelijke verklaring, die aan de hand van de vergelijking bevestigd 
wordt.27 Omdat casussen uitsluitend worden aangehaald ter ondersteuning van de theorie die 
de auteur wil ontwikkelen, is er in deze methode bijna alleen aandacht voor de 
overeenkomsten. Weliswaar kan deze aanpak, in tegenstelling tot de eerste benadering, 
heldere verklaringen bieden voor historische fenomenen, het gevaar dreigt dat de historische 
werkelijkheid het onderspit delft.  

Binnen de derde methode fungeert de vergelijking als een instrument voor een macro-
causale analyse. De vergelijking wordt dan gebruikt om gangbare historische verklaringen te 
toetsen. Net als bij de parallelle vergelijking is sprake van een hypothese maar deze wordt niet 
per definitie door de deelstudies bevestigd. Doordat men zich gewaar wordt van 
overeenkomsten en verschillen is het mogelijk het niveau van de casestudies te overstijgen en 
een ‘macro-oorzaak’ te formuleren.28 Vergelijkingen worden zeer specifiek gekozen: het zijn 
kleinere vergelijkingen die in een groter geheel passen. De vergelijking behelst meestal geen 
hele nationale culturen of natiestaten maar delen ervan. Het gaat om ‘selected slices of 
national historical trajectories as the units of comparison’.29 Als keerzijde heeft dit type van 
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vergelijking dat verklaringen die uit dergelijke studies naar voren komen vrijwel uitsluitend 
betrekking hebben op de onderzochte casussen. Wetenschapsfilosofisch heeft deze aanpak 
echter als zwaarwegend voordeel dat hij de mogelijkheid biedt om verschillende deelvragen te 
beantwoorden en verschillende hypotheses te ontkrachten dan wel te bevestigen. Juist deze 
merite maakt de macro-causale vergelijking van nut voor deze studie. 
 
Culturele bemiddelaars 

Omdat tijdens een culturele overdracht vaak niet alleen de betekenis van een cultuurgoed 
verandert maar ook (na de receptie) de functie, is een speciale rol weggelegd voor het punt 
waar de cultuurtransfer feitelijk plaatsvindt. Door ruime aandacht te besteden aan de personen 
en instellingen die als intermediair optreden tussen de bron- en de doelcultuur, kunnen 
verklaringen worden gezocht voor het al dan niet slagen van een transfer. In de literatuur 
worden hiervoor meestal de termen Vermittlungsinstanz en intermédiaire gebezigd; een goed 
Nederlandse equivalent, afkomstig uit de mentaliteitsgeschiedenis, is ‘culturele bemiddelaar’. 
Culturele bemiddelaars kunnen instituties zijn (bijvoorbeeld een overheidscommissie, een 
ministerie of een genootschap) maar vaak zijn het individuen, die worden aangeduid als 
culturele tussenpersonen. Espagne en Werner stipten in 1987 het bestaan van dergelijke 
tussenschakels wel aan maar zij verzuimden dit theoretisch uit te bouwen. Zij wilden namelijk 
geen individuele bemiddelaars bestuderen, maar door middel van netwerkanalyses of 
prosopografieën grote groepen in hun geheel.30 Niettemin wil ik een groter accent leggen op 
de cruciale functie van de bemiddelende instanties of personen omdat juist de zeer 
persoonlijke keuzes van intermediairen een grote invloed hebben op het eindresultaat van een 
cultuuroverdracht.31 
 Voor dit onderzoek zijn twee typen culturele intermediairen afkomstig uit de 
sociologie van belang, waarbij ik de indeling van Roger Gould en Roberto Fernandez 
overneem.32 Volgens de sociologen Gould en Fernandez is een afgevaardigde bemiddelaar – 
of vertegenwoordiger – afkomstig uit de broncultuur. Als zodanig bepaalt deze afgevaardigde 
welke elementen worden geëxporteerd en op welke wijze dat gebeurt. Tegenover de 
afgevaardigde staat de poortwachter – dat wil zeggen een culturele bemiddelaar die afkomstig 
is uit de doelcultuur. Het is deze persoon die de selectie maakt van de uitheemse elementen 
die wel of niet worden overgenomen, en bovendien bepaalt hoe deze elementen naar de eigen 
situatie ‘vertaald’ worden. Ook historici hebben aandacht besteed aan culturele bemiddeling. 
De Franse mentaliteitshistoricus Michel Vovelle ziet intermédiaires culturels als personen die 
tussen twee werelden navigeren en zodoende een brug vormen tussen de hogere en de lagere 
cultuur. Vovelle vereenzelvigt de afgevaardigde bemiddelaar met de elitecultuur waardoor 
enkel sprake is van een verticale overdracht. Daartegenover stelt hij de intermediair van 
l’autre culture die deel uitmaakt van de volkscultuur.33 Opgemerkt dient te worden dat 
Vovelle, en met hem veel historici, het voornamelijk heeft over het doorsijpelen van de 
elitecultuur naar de lagere sociale strata.34 Horizontale cultuuroverdrachten worden 
nauwelijks behandeld. 

Verscheidene wetenschappers bouwden voort op het concept van de intermédiaires 
culturels. De historisch-volkskundige Gerard Rooijakkers gebruikt bij de analyse van 
culturele overdracht het begrip ‘cultureel circuit’. Hieronder verstaat hij een gemeenschap met 
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eigen gedragscodes die de leden van de gemeenschap in staat stellen met elkaar te 
communiceren. Rooijakkers pleit ervoor om onderzoek te doen naar individuele sleutelfiguren 
die fungeren als bemiddelaars tussen verschillende culturele circuits.35 Rooijakkers volgt in 
zijn studies Vovelles nadruk op de bemiddeling tussen de gevestigde orde en de volkscultuur, 
maar zijn definiëring van culturele circuits laat meer ruimte om deze toe te passen op 
transnationale cultuurcontacten. Bovendien kan sprake zijn van een grote samenhang tussen 
horizontale en verticale bewegingen. Dat het onderscheid tussen nationale culturen en 
subculturen niet altijd goed te maken is, blijkt wel uit een studie van Joep Leerssen waarin 
klasse- en cultuurverschillen door elkaar lopen. Hij heeft de wijze bestudeerd waarop de 
Engelssprekende gegoede burgers in Ierland zich de oude Gaelic tradities toe-eigenden, een 
proces dat fungeerde als katalysator voor het ontstaan van het Ierse zelfbeeld rond 1800 en het 
Ierse nationalisme na 1828.36 
 
Transferonderzoek als een drieledige analyse 

In mijn proefschrift kies ik voor een combinatie van onderzoek naar culturele overdracht en 
de vergelijkende methode. Om twee redenen biedt deze benadering de mogelijkheid tot 
nieuwe inzichten. Ten eerste behoudt zij zowel de merites van de historische vergelijking als 
die van het cultuurtransferonderzoek; aan de hand van kleine gecontroleerde vergelijkingen 
kunnen algemenere uitspraken worden gedaan, waarbij de cultuurtransfermethode 
kanttekeningen plaatst bij de (nationale) context en de vergelijkbaarheid van het onderwerp in 
kwestie. Ten tweede moet in het oog gehouden worden dat cultuurtransfers mensenwerk zijn 
en dat het niet alleen, zoals Espagne en de zijnen het vaak hebben voorgesteld, om abstracte 
processen gaat. Daarom komen in elke casus een aantal bemiddelaars aan de orde die ieder op 
hun eigen gebied hebben gefungeerd als afgevaardigde of poortwachter. De intenties van deze 
intermediairen kunnen in een conclusie worden vergeleken worden met de uitkomsten van 
een transfer. Niet zelden kan er een discrepantie bestaan tussen de voornemens van de 
tussenpersonen en het uiteindelijke resultaat. 
 Ik pleit er kortom voor om het cultuurtransferonderzoek te beschouwen als een 
drieledige analyse. Hierbij moet zowel aandacht worden geschonken aan de te vergelijken 
culturen als aan de cultuuroverdracht en de beweegredenen en activiteiten van culturele 
bemiddelaars. Deze aanpak moet leiden tot een beter inzicht in de culturele uitwisseling 
tussen Nederland en Frankrijk in de vroege negentiende eeuw. In de praktijk betekent dit dat 
Franse en Nederlandse ontwikkelingen tot aan de Franse tijd vergeleken worden, met als 
focus Napoleon Bonapartes machtsgreep van 1799, en dat vervolgens wordt ingegaan op de 
wisselwerking gedurende de periode 1806-1813. Het accent ligt in deze tweede 
onderzoeksfase op de politiek-culturele instituties zoals die in Nederland ontvangen en 
eventueel aangepast werden – maar dan wel in samenhang met de gelijktijdige 
ontwikkelingen in napoleontisch Frankrijk. Een nuancering is evenwel op zijn plaats: elke 
casestudie kent zijn eigenaardigheden waardoor het ideaaltypische schema van vergelijking 
en transfers meer dan eens zal worden losgelaten. Bovendien houden transfers zich in 
tegenstelling tot evenementiële geschiedenis niet altijd aan de strikte cesuren 1806 en 1813. 
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Historiografische schets van de Bataafs-Franse tijd 

Lange tijd was de aandacht voor de Bataafs-Franse tijd zeer gering. Deze blinde vlek in de 
geschiedschrijving kent een lange voorgeschiedenis.37 Reeds met de terugkeer van de latere 
koning Willem I in december 1813 begon een lange periode van stilte rondom de late 
achttiende en vroege negentiende eeuw. Gedurende het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
werd de Bataafs-Franse periode met de mantel der liefde bedekt omdat het recente verleden 
nog te gevoelig lag.38 Ontgoocheling en de wens tot nationale verzoening lagen hieraan ten 
grondslag. De Bataafse Omwenteling had – evenals haar Franse pendant – gefaald in de 
verwezenlijking van haar revolutionaire idealen. Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap 
moesten in beide landen uiteindelijk wijken voor een autoritair regime. Met een mengeling 
van gêne en teleurstelling keken vroegere revolutionairen terug op hun ‘jeugdzonden’. 
Weinigen zagen het nut in van het oprakelen van oude partijtwisten. De blik moest op de 
toekomst worden gericht – een toekomst zonder republicanisme, maar met het Huis van 
Oranje. Pas met de Belgische Opstand van 1830 en de nieuwe Nederlandse staatsinrichting 
van 1848 kwam er enige afstand tot het Bataafs-Franse verleden.39 Nochtans bleven de jaren 
na 1813 een geliefder thema voor historici. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Robert 
Fruin, een van de grondleggers van de Nederlandse geschiedwetenschap, geen oog heeft 
gehad voor de Bataafs-Franse periode. Hij verdeelde de vaderlandse geschiedenis onder in 
drie tijdvakken: de landsheerlijke periode onder Karel V, de republikeinse tijd van de Zeven 
Provinciën en het Koninkrijk der Nederlanden.40 

Feitelijk begint de moderne historiografie van de Bataafs-Franse tijd bij een leerling 
van Fruin, namelijk Herman Theodoor Colenbrander.41 Colenbranders hoofdwerk wordt 
gevormd door de reeks Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland van 1795 
tot 1840 (1905-1922), een ambitieuze bronnenuitgave die uiteindelijk 22 delen zou 
omvatten.42 Met de Gedenkstukken uitte Colenbrander kritiek op de Nederlandse 
geschiedschrijving. Hij vond dat historici te weinig aandacht schonken aan individuele 
prestaties, en (beïnvloed als Colenbrander was door de Tachtigers) dat de gemoedstoestand 
van individuen werd genegeerd. Hierdoor zou de geschiedschrijving niet beeldend genoeg 
zijn. De andere zwakte van de Nederlanders, in de ogen van Colenbrander, was dat zij 
zichzelf graag belangrijker maakten dan ze werkelijk waren geweest. Dit vormde voor 
Colenbrander de aanleiding om vooral buitenlandse archieven te bezoeken.43 Deze keuze voor 
een buitenlands perspectief leidde ertoe dat in zijn versie van de geschiedenis de Republiek in 
1795 als door een natuurramp overvallen werd door de Bataafse revolutie. Patriotten en 
Bataven zet Colenbrander neer als willoze marionetten. Van eigen initiatieven was geen 
enkele sprake. Herman Colenbranders politieke opvattingen speelden een aanzienlijke rol in 
zijn negatieve evaluatie van de Bataafs-Franse tijd. Zijn werk richtte zich sterk op de Oranjes 
en hun verbondenheid met de Noord-Nederlandse geschiedenis. Als een goed leerling van 
Fruin zag hij de Oranjevorst als een bovenpartijdige kracht die symbool stond voor eenheid en 
saamhorigheid. Er is op gewezen dat Colenbrander het uit deze politieke overwegingen 
minder nauw nam met de gebruikelijke objectiviteit die een historicus in acht dient te nemen 
Zijn selectieve en quasi-onpartijdige wijze van bronnen uitgeven, maken zijn werk kwetsbaar 
voor kritiek. Wanneer men bronnenuitgaven afhankelijk maakt ‘van politieke inzichten’, zo 
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heeft Arie van Deursen terecht over de Gedenkstukken opgemerkt, ‘dan zal vroeg of laat een 
andere partij om nieuwe bronnen vragen’.44 

In Colenbranders geschiedvisie was dus geen plaats voor een onbevooroordeelde 
analyse van de Bataafs-Franse tijd – een episode in de vaderlandse geschiedenis waarin de 
Oranjefamilie een bijrol speelde. Een van de eersten die deze interpretatie aanviel, was Pieter 
Geyl. Colenbrander zou de Nederlandse staatsgrenzen van dat moment als uitgangspunt 
hebben genomen. Geyl betichtte hem van ‘monarchaal determinisme’.45 In tegenstelling tot 
Colenbrander schonk Geyl meer aandacht aan de eigenheid van de Nederlandse 
ontwikkelingen in het revolutionaire tijdvak. Van echte Franse bezetting of onderdrukking 
was tot 1810 nauwelijks sprake. Hoewel Pieter Geyl kritiek had op Colenbranders analyse 
waren er ook punten waarop zij tot eenzelfde interpretatie kwamen. Zo meenden beiden dat de 
Bataafse Revolutie vooral gematigd van karakter was geweest. Omdat Geyl de gematigdheid 
van de Bataafse omwenteling benadrukte en geen oog had voor de verschillende schakeringen 
tussen democratische, federalistische en radicale Bataven trok hij ‘ten strijde in een lichtelijk 
roestig, uiteindelijk door Colenbrander gesmeed harnas’.46 

Rond 1960 stond een nieuwe generatie historici op die ijverde voor een 
herinterpretatie van de Bataafs-Franse tijd. Zij waren vooral schatplichtig aan de Amerikaanse 
historicus Robert Palmer, wiens artikel ‘Much in little’ uit 1954 een eerste pleidooi was om de 
Bataafse Revolutie te beschouwen als onderdeel van een grotere revolutionaire beweging.47 
Palmer introduceerde enkele jaren later het begrip ‘Atlantische Revoluties’ als een 
verzamelnaam voor de politieke omwentelingen van de late achttiende eeuw; ook andere 
buitenlandse historici, zoals Isodore Leeb en Jacques Godechot, begonnen de verschillende 
revoluties op deze wijze te benaderen.48 In Nederland vormt het proefschrift De strijd tussen 
aristocratie en democratie in Nederland van Cornelis H.E. de Wit uit 1965 een breuk met de 
lezing van Colenbrander en Geyl. De Wits proefschrift is een veelgelezen werk dat grote 
invloed heeft gehad op het beeld van deze periode – niet in de laatste plaats omdat de Engelse 
historicus Simon Schama in belangrijke mate heeft voortgebouwd op De Wit.49 In het kort 
komt De Wits these hierop neer: de Nederlandse geschiedenis zou tussen 1780 en 1850 
gedomineerd zijn door een constante strijd tussen democratie en aristocratie. Deze uitleg van 
de verwikkelingen rond 1800 bood verhelderende nieuwe inzichten. Zo wist De Wit aan te 
tonen dat de Bataafse Revolutie minder Frans was dan altijd was aangenomen. Toch was ook 
zijn weergave vertekend. In zijn poging de 70 jaar na 1780 te reduceren tot een ‘Grote 
Tegenstelling’ mist De Wit zijn doel: de politieke en sociale verhoudingen lagen in deze tijd 
vele malen ingewikkelder dan hij heeft doen voorkomen.50 

Op marxistische leest geschoeide interpretaties zoals die van De Wit, met vaak een 
sterke nadruk op maatschappelijke spanningen en sociaal-economische ontwikkelingen, 
verloren na 1980 hun invloed. Gestimuleerd door politieke ontwikkelingen als het einde van 
de Koude Oorlog en de tweede eeuwviering van de Franse Revolutie in 1989, werd de 
historiografie van het revolutionaire tijdvak danig bijgesteld.51 Met name groeide onder 
invloed van de al eerder genoemde cultural turn de aandacht voor de politieke cultuur. Wat 
echter bleef was de consensus aangaande de uniciteit van de Franse Revolutie. Al werd de 
revolutie uiteraard geplaatst binnen een bredere historische context, het relativeren van de 
Franse invloed op de zusterrepublieken en vazalstaten is vaak nog steeds – ondanks alle 
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mooie woorden over revisionisme en paradigmaveranderingen – vloeken in de kerk der 
Franse historici.52 Wel droeg de Franse revisionistische geschiedschrijving bij aan de 
herwaardering van het beeld van het revolutionaire Nederland. Vooral de herdenking van de 
patriottentijd in 1987 leverde veel nieuw onderzoek op. En uit de aandacht voor ‘1787’ en 
‘1789’ vloeide bijna vanzelfsprekend meer belangstelling voort voor de Bataafse Revolutie 
van 1795. 

Willem Frijhoff was voorzitter van de commissie verantwoordelijk voor de viering 
van tweehonderd jaar patriotse Revolutie. Hij heeft zich onder meer verdiept in de 
wisselwerkingen tussen Franse en Noord-Nederlandse ontwikkelingen. Zo analyseerde 
Frijhoff vanuit de mentaliteitsgeschiedenis het Bataafse (zelf)beeld en meer recentelijk de 
invloed van het Franse onderwijsmodel op het Nederlandse ten tijde van de Franse inlijving.53 
Verder heeft hij erop gewezen dat de kritische houding ten op zichte van de Franse cultuur 
onder brede lagen van de Nederlandse burgerij tussen 1795 en 1815 haar hoogtepunt bereikte; 
dit valt dus samen met de periode waarin Nederland onder grote invloed van Frankrijk 
stond.54 Tevens heeft Frijhoff gepoogd voorwaarden te formuleren voor een adequate 
vergelijkende analyse van de revolutionaire zusterrepublieken. Als twee van de voornaamste 
gevaren bij vergelijkend onderzoek ziet hij de ‘externalistische visie’, die het primaat geeft 
aan een allesbepalende Franse invloed, en de ‘internalistische visie’ waarin de 
zusterrepublieken aan het langste eind trekken.55 Alhoewel Frijhoffs opmerkingen betrekking 
hebben op de periode tot grofweg 1805 zijn zij ook van toepassing op de napoleontische tijd. 

Sinds het midden van jaren tachtig is grote invloed uitgegaan van Niek van Sas’ 
studies, evenals die van Frans Grijzenhout. Van Sas heeft zich toegelegd op de bestudering 
van de patriotse en Bataafse politieke cultuur, alsmede die van de Restauratie. Uit 
verschillende media destilleerde hij het politieke discours van de achttiende en negentiende-
eeuwse Nederlanders. In verscheidene artikelen heeft hij betoogd dat eind achttiende eeuw de 
basis werd gelegd voor de moderne politiek; een proces dat hij plaatst binnen de context van 
het ontluikende nationale denken.56 Van Sas’ artikelen zijn sterk gericht op de Nederlandse 
situatie; de Frans-Nederlandse verhoudingen spelen vooral op de achtergrond mee. Aan de 
Franse tijd schenkt hij minder aandacht dan aan de periode voor 1806 en na 1813. 
Daarentegen is de Franse tijd uitvoeriger bestudeerd door Frans Grijzenhout. Samen met Van 
Sas was hij verantwoordelijk voor de tentoonstellingscatalogus Denkbeeldig vaderland waarin 
zij ingingen op de relatie tussen kunst en politiek en de wijze waarop deze bijdroeg aan het 
ontstaan van het Nederlandse natiebesef.57 In 1989 publiceerde Grijzenhout een studie naar de 
feesten van patriotten en Bataven tussen 1780 en 1806.58 Ten slotte heeft hij zich verdiept in 
Lodewijk Napoleons cultuurpolitiek en de culturele betrekkingen tussen Frankrijk en 
Nederland in de vroege negentiende eeuw. 

In het kader van het door NWO geïnitieerde ‘IJkpuntenprogramma’ namen Joost 
Kloek en Wijnand Mijnhardt gezamenlijk de taak op zich om een synthese te schrijven van de 
Nederlandse cultuur rond de eeuwwende 1800. Net als bovenstaande auteurs was Mijnhardt 
lid van het ‘Nationaal Comité Tweede Eeuwfeest Nederlandse en Franse Revolutie’. Wijnand 
Mijnhardt heeft zich gespecialiseerd in de Noord-Nederlandse Verlichting en meer in het 
bijzonder in de sociabiliteit en het culturele leven rond 1800. Daarbij heeft hij aandacht 
besteed aan botsingen tussen Franse en Nederlandse wetenschapsopvattingen en deze in 
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verband gebracht met het proces van staatsvorming in Nederland.59 Kloek en Mijnhardt 
hebben in 1800: Blauwdrukken voor een samenleving gepoogd de Noord-Nederlandse 
ontwikkelingen in plaatsen in een brede Europese context.60 

Buitenlandse historici hebben de Bataafs-Franse tijd al eerder willen positioneren 
binnen grotere internationale bewegingen. De reeds genoemde historici Godechot, Leeb en 
Palmer gaven hier in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw een aanzet toe. De 
afgelopen jaren heeft Annie Jourdan dit thema verder uitgewerkt. Een goed voorbeeld van 
haar cultuurtransferonderzoek betreft de Tableaux historiques de la Révolution française. 
Deze gravures werden in Nederland vertaald als de Tafereelen van de Staatsomwenteling in 
Frankrijk. Belangrijk is dat in de Nederlandse adaptatie de uitbeelding van de Franse 
omwenteling aanzienlijk werd aangepast aan de Nederlandse normen. En ook de teksten 
weken beduidend af van het Franse voorbeeld.61 Jourdan heeft niet alleen onderzoek gedaan 
naar de transfers tussen Frankrijk en Nederland in de late achttiende eeuw, ook heeft zij de 
Verenigde Staten van Amerika in de vergelijking betrokken. Dit heeft geresulteerd in een 
nauwgezette analyse van de wisselwerkingen tussen de drie politieke culturen.62 
  Ten slotte enkele woorden over het meest recente historische onderzoek. De laatste 
jaren zijn meerdere proefschriften verschenen die de politieke cultuur van de Revolutie- en 
Restauratieperiode behandelen. Een van de meest recente studies naar de wisselwerking 
tussen Frankrijk en Nederland is de dissertatie Bataven! van Joost Rosendaal. Het betreft een 
onderzoek naar de patriotse vluchtelingen in Frankrijk in de periode voorafgaand aan de 
Bataafse Revolutie.63 Deze ontheemden vormen een goed voorbeeld van de intermediairen die 
aan de basis kunnen staan van een cultuurtransfer. Thomas Poell promoveerde onlangs op het 
proefschrift The Democratic Paradox, waarin wordt ingegaan op het politieke 
moderniseringsproces in de Bataafs-Franse tijd. Poell betoogt dat democratische idealen 
zowel een krachtig instrument waren voor politieke hervormingen, als een hindernis 
daarvoor.64 Esther Starkenburg doet promotieonderzoek naar architectuur en ruimtelijke 
ordening in de Bataafs-Franse tijd. Jeroen van Zanten deed voor zijn proefschrift Schielijk, 
Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard onderzoek naar de fundamenten van het Nederlandse 
staatsbestel onder Willem I. Zijn conclusie is dat de oppositie tegen de koning uiteindelijk 
resulteerde in de staatshervormingen onder Willem II.65 Matthijs Lok publiceert binnenkort 
onder de al even tot de verbeelding sprekende titel Windvanen een vergelijkend onderzoek 
naar de Restauratieregimes in Frankrijk en Nederland.66 Loks en Van Zantens 
promotieonderzoek geven een goed inzicht in het natie- en staatsvormingsproces na 1813 en 
kunnen in verband worden gebracht met (dis)continuïteit tussen de politieke cultuur in de 
napoleontische tijd en de Restauratie – een thema dat ook in deze studie uitgebreid aan bod 
komt.  
 
De Franse tijd 

Ofschoon de Bataafs-Franse tijd inmiddels ruime aandacht heeft gekregen, zijn met name de 
geschiedenis van het Koninkrijk Holland en de Franse Inlijving nog steeds minder geliefde 
onderwerpen voor historisch onderzoek. Bij veel studies naar deze periode komen de jaren 
tussen Schimmelpenninck en Willem I er bekaaid vanaf. Want door het ontbreken van 
detailstudies naar de Franse tijd is dit tijdvak lange tijd relatief ontoegankelijk geweest. 
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Colenbranders erfenis laat zich in dezen nog steeds gelden. Schimmelpenninck en Koning 
Lodewijk (1911) en Inlijving en opstand (1913) staan bekend als Colenbranders minst 
gedegen studies, ongeschikt als goede inleiding op de geschiedenis van de Franse tijd.67 

Twee van de weinige moderne historici die zich sinds Colenbrander intensief met de 
periode 1806-1813 hebben beziggehouden zijn Tom Pfeil en Johan Joor. Tom Pfeils 
dissertatie ‘Tot redding van het vaderland’ maakt inzichtelijk hoe de Nederlanders tot aan de 
Franse inlijving door middel van financiële hervormingen trachtten het hoofd boven water te 
houden en een nationaal bankroet te verhinderen.68 Johan Joor doet in zijn proefschrift verslag 
van het Hollandse verzet tegen maatregelen van het napoleontische bestuur.69 Nadrukkelijk 
heeft hij aansluiting gezocht bij het onderzoek van Charles Tilly naar collectieve 
verzetsbewegingen.70 Joors voornaamste verdienste is zonder twijfel de ‘ontmythologisering’ 
van de Franse tijd. Uit De Adelaar en het Lam komt een heel ander Nederland naar voren dan 
uit de Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland – geen lethargisch, maar 
een opstandig volk dat zich niet alles liet welgevallen. 
 
Lacunes 

In 2006 was het 200 jaar geleden dat Lodewijk Napoleon koning van Holland werd. Dit 
jubileum is aangegrepen om de interesse voor het Koninkrijk Holland te hernieuwen, en heeft 
veel nieuwe vragen opgeworpen.71 Ten eerste moet worden nagegaan wat de exacte reikwijdte 
was van Lodewijks bewind. De aandacht voor zijn beleid is nogal ongelijkmatig verdeeld. 
Met name het culturele leven is een geliefd onderwerp van studie. Dit is voor een groot deel 
het gevolg van het onderzoek dat onder meer door Bergvelt, Grijzenhout, Koolhaas-Grosfeld 
en Mijnhardt is verricht.72 Bovenal ontbreekt het aan een detailstudie naar de bijdrage van de 
periode 1806-1813 aan de vorming van de Nederlandse eenheidsstaat. Enkele artikelen die dit 
thema behandelen zijn verschenen in de bundel Het ontstaan van het moderne Nederland, 
onder redactie van Wantje Fritschy en Joop Toebes; Arthur van Riel en Jan Luiten van 
Zanden besteden beperkte aandacht hieraan in Nederland 1780-1914.73 En het is tekenend dat 
de serie De Natiestaat – een verzameling van studies naar het ontstaan van de moderne 
Nederlandse politiek – aanvangt in het jaar 1815. 

Ten tweede worden vaak nog steeds vrij traditionele denkbeelden gehuldigd over de 
Frans-Nederlandse betrekkingen in de vroege negentiende eeuw – met name wat koning 
Lodewijk en het Koninkrijk Holland betreft in relatie tot het Franse keizerrijk. De vorst wordt 
ofwel voorgedaan als een goedwillende Fransman in de schaduw van zijn broer, ofwel als een 
voorvechter van de Hollandse belangen – als een ‘Ware Hollander’. Exemplarisch is Jean 
Tulards stellige overtuiging dat Lodewijk van alle napoleontische koningen ‘le plus 
dépendant de l’Empereur’ was en dat hij over geen enkele autonomie beschikte.74 Niettemin 
wist de koning alle speelruimte te benutten om een eigen plan te trekken. Zoals zal blijken uit 
de verschillende deelonderwerpen kon Lodewijk Napoleon goed schakelen tussen zijn Franse 
en zijn Hollandse kant en was hij behalve een afhankelijke koning ook een pragmatisch 
bestuurder. Deze eigenschap maakt het onderzoek naar cultuurtransfers tussen beide 
vorstendommen complexer maar tevens aantrekkelijker. 

Ten slotte is de voornaamste tekortkoming van tegenwoordige studies het ontbreken 
van een analyse van buitenlandse invloeden. In 1800: Blauwdrukken voor een samenleving 
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hebben Kloek en Mijnhardt de Nederlandse cultuur in een Europese context willen plaatsen. 
Nochtans heeft hun studie niet alle cultuurcontacten benoemd of in detail geanalyseerd. 
Uiteraard zou een dergelijk onderzoek naar alle cultuurcontacten zeer ambitieus zijn, maar dat 
neemt niet weg dat een uitvoeriger analyse van de wisselwerking tussen de Nederlandse en 
enkele andere culturen vernieuwende inzichten zou kunnen opleveren. Het is dit 
internationale perspectief dat ten grondslag ligt aan het onderzoeksproject Cultuurtransfer en 
politiek onder leiding van Annie Jourdan. Zij wil de Frans-Nederlandse contacten tussen 1795 
en 1813 grondiger uitdiepen door de aandacht te vestigen op de culturele overdracht tussen 
beide landen in de genoemde periode.75 Het voorliggende onderzoek naar de cultuurtransfers 
tussen Frankrijk en Nederland in de vroege negentiende eeuw vormt het complement op 
Annie Jourdans studie. 
 
 
Bronnen 

Literatuur- en archiefonderzoek vormen de basis van deze studie. Dit onderzoek is gebaseerd 
op de archieven van de Bataafse overheid, maar vooral ook die van het Koninkrijk Holland en 
het Franse bestuur. Een deel van het bestudeerde archiefmateriaal is in de loop van de 
twintigste eeuw in druk verschenen. De belangrijkste bronnenuitgaven zijn de reeds 
besproken werken van Herman Colenbrander. Tussen 1975 en 1997 heeft de rechtshistoricus 
Leonard de Gou een huzarenstukje geleverd door de grondwetten uit de periode 1795-1806 en 
vrijwel alle bijhorende stukken uit te geven. In de Parijse Archives nationales zijn de stukken 
van koning Lodewijk Napoleon onderzocht, alsmede die van de napoleontische overheid. Al 
is sprake van enige overlap met de Haagse archieven (bijvoorbeeld wat de ministeriële 
correspondentie betreft), zijn documenten betreffende kwesties waar koning Lodewijk zich 
persoonlijk mee heeft beziggehouden vooral in Parijs te vinden. Hoewel een deel hiervan is 
uitgegeven, leert een blik op de Algemeene Gedenkstukken dat Colenbrander slechts een 
fractie van Lodewijks archief heeft kunnen benutten. Leonard de Gou is zorgvuldiger te werk 
gegaan, maar heeft zich alleen gericht op de constitutionele geschiedenis. Frappant is dat 
belangrijk Franstalig materiaal uit de Nederlandse archieven onbenut is gebleven. Om een 
voorbeeld te geven: de redacteurs van de reeks Bronnen voor de Nederlandse codificatie 
hebben vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van Nederlandse discussiestukken, terwijl zij 
hebben verzuimd de originele en veel uitgebreidere Franse notulen – die niet naderhand 
gekuist werden – uit te geven. Een nieuwe ontwikkeling is dat steeds meer archiefmateriaal in 
elektronische vorm op internet verschijnt. De laatste tien jaar is een aantal 
digitaliseringsprojecten opgezet, zoals bijvoorbeeld de uitgaven van de decreten en het 
dagverhaal van de Nationale Vergadering door het NIWI, en de persoonlijke archieven van de 
familie Bonaparte door de Franse Archives nationales. In tegenstelling tot ouderwetse 
bronnenuitgaven komen deze electronische uitgaven relatief sneller tot stand en kunnen ze 
voortdurend worden geactualiseerd – al kennen ook digitale technieken hun beperkingen en 
ontnemen zij een groot deel van de charme van archiefonderzoek. 

Tot slot een opmerking over het Cabinet de Louis Bonaparte, roi de Hollande in de 
Franse Archives nationales. Dit archief van koning Lodewijk bevat een schat aan informatie. 
Helaas bestaat het misverstand dat dit archief door het napoleontische bestuur in 1810 ernstig 
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zou zijn gehavend. Zo beweert Simon Schama in het voorwoord van zijn Patriotten en 
bevrijders, in navolging van Herman Colenbrander,76 dat ‘net de dozen AFIV 1726-1832, die 
op Lodewijk Bonapartes Royaume de la Hollande betrekking hebben, op een voor een 
historicus desastreuze wijze het slachtoffer [waren] geworden van Napoleons alomvattende 
vernietigingswoede ten aanzien van documenten die hij als gevoelig of compromitterend 
beschouwde’.77 Het tegendeel is het geval. Het archief van het Koninkrijk Holland is juist 
bijzonder intact. Direct na de inlijving liet de Franse gouverneur Lebrun het gehele archief 
vergezeld van een uitgebreide inventaris met paard en wagen naar Parijs brengen. De meeste 
brieven waar Napoleon naar op zoek was – de persoonlijke correspondentie tussen hem en 
zijn broer – had Lodewijk wijselijk op zijn vlucht meegenomen. Deze stukken zijn later via de 
nalatenschap van keizer Napoleon III (Lodewijks jongste zoon) alsnog in handen van de 
Franse archiefdienst gekomen.78 De keizer liet inderdaad een klein deel van Lodewijks 
persoonlijke brieven uit het archief verwijderen om verbrand te worden, maar lang niet alle 
stukken werden daadwerkelijk vernietigd. Een aanzienlijk aantal is tijdens de Restauratie 
teruggeplaatst in het oorspronkelijke archief. De meeste documenten kwamen de 
napoleontische tijd ongeschonden door – zorgvuldig ingepakt en verzegeld in de originele 
Hollandse dozen waarin ze in juli 1810 waren opgeborgen.79 Van deze waardevolle papieren 
is dankbaar gebruik gemaakt. 
 
 
Vier dimensies van staatsvorming 

Om na te gaan of er werkelijk een substantieel Frans aandeel is geweest in het ontstaan van de 
moderne Nederlandse staat zijn enkele deelonderwerpen geselecteerd die dit onderzoek het 
beste mogelijk maken. Hoewel er op tal van terreinen cultuurtransfers hebben plaatsgevonden 
(denk aan de nieuwe administratieve indeling in departementen en gemeenten, de 
ontwikkeling van het centrale bestuursapparaat, of de totstandkoming van het politieapparaat) 
concentreer ik mij in dit proefschrift op vier thema’s die ik eveneens als zeer belangrijk 
beschouw voor het staatsvormingsproces in Nederland. Omdat het onderwerpen betreft die in 
Frankrijk en in Nederland tot hevige discussies hebben geleid, waarbij mogelijkerwijs sprake 
is geweest van een sterke wederzijdse beïnvloeding, lenen zij zich uitstekend voor het 
onderzoek naar cultuurtransfers. 

Aangezien de export van de Franse institutionele infrastructuur een wezenlijk 
onderdeel uitmaakte van Napoleon Bonapartes cultuurimperialisme, wordt met name 
ingegaan op de introductie van enkele napoleontische staatsinstellingen in de Noordelijke 
Nederlanden. Het concept ‘staatsinstelling’ wordt ruim opgevat omdat het de opzet is om 
zoveel mogelijk verschillende politieke, juridische en culturele instituties te behandelen, zodat 
aan de hand daarvan een completer beeld kan worden geschetst van de verhoudingen tussen 
Frankrijk en Nederland in de vroege negentiende eeuw. In de hoofdstukken wordt doorgaans 
eerst de voorgeschiedenis van de instellingen in Frankrijk en Nederland geschetst, om 
vervolgens in te gaan op de feitelijke cultuurtransfers. De bestudeerde tijdspanne wordt 
grofweg begrensd door de machtsgreep van Napoleon Bonaparte in 1799 en het einde van de 
Franse inlijving in december 1813. Afhankelijk van de bestudeerde instellingen worden 
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bepaalde perioden in het ene hoofdstuk uitvoeriger behandeld dan in het andere. ‘1799’ en 
‘1813’ zijn richtsnoeren, geen dwingende scheidslijnen. 
 De behandelde instituties zijn te plaatsen binnen vier verschillende dimensies van 
staatsvorming. Het eerste deelonderwerp is de inrichting van het staatsgezag, oftewel de 
staatsvorm. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op het denken over de ideale inrichting van de 
staat en anderzijds op de feitelijke constructie ervan door middel van het opstellen van 
grondwetten. Zowel de consolidering van de Nederlandse eenheidsstaat en de introductie van 
een constitutionele monarchie vinden immers hun oorsprong in de vroege negentiende eeuw. 
In het tweede deel stel ik de rechtsuniformering centraal en in het bijzonder de codificatie van 
het burgerlijk recht. Deze juridische harmonisering hield sterk verband met allerlei 
maatschappelijke transformaties omstreeks 1800. Niet alleen moest de jonge eenheidsstaat 
van uniform recht voorzien worden, ook kwamen bestuurders voor de keuze te staan of zij 
revolutionaire juridische praktijken (zoals echtscheiding bij wederzijds goedvinden en 
adoptie) in het nieuwe Burgerlijk Wetboek zouden integreren. Om de Frans-Nederlandse 
raakvlakken verder uit te diepen, komen in het derde deel van dit proefschrift de nationale 
opvoeding en het onderwijs aan bod. Deze middelen werden veelvuldig ingezet om het 
streven naar de natiestaat uit te dragen. Een bijkomend probleem was de machtsverhouding 
tussen de centrale overheid en de provinciale en lokale besturen die tot dan toe 
verantwoordelijk waren geweest voor al het onderwijs. Ten slotte zal in het laatste deel 
worden ingegaan op het culturele leven, dat op zijn beurt uiteenvalt in de wetenschap en de 
schone kunsten. Beide kregen op het breukvlak van de achttiende en de negentiende eeuw 
eveneens te maken met een groeiende invloed van de staat. Bovendien was sprake van 
conflicterende Franse en Nederlandse ideeën over de relatie tussen de overheid en de 
particuliere wetenschaps- en cultuurbeoefening. 

De ontwikkelingen op al deze terreinen van staatsvorming zijn mogelijk een 
samenspel geweest van uit- en inheemse elementen. Welke dat waren, wie als tussenpersonen 
optraden, en in hoeverre de transfers doorwerkten in het Verenigd Koninkrijk van Willem I 
zal ten slotte aan bod komen in de conclusie. 
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HOOFDSTUK 1 

 

De ene en ondeelbare Republiek 

Vormgeving van de eenheidsstaat 

 
 
Met de proclamatie van de Franse Republiek en de afschaffing van de monarchie op 21 
september 1792 maakte Frankrijk definitief de omschakeling van het oude naar het nieuwe 
regime. In de utopische toekomst die de republikeinse bestuurders voor ogen stond, werd 
grote betekenis gehecht aan de eenheid en ondeelbaarheid van zowel de Franse staat als van 
het Franse volk. Om dit ideaal kracht bij te zetten, ging de uitroeping van de Franse Republiek 
gepaard met het credo ‘la République est une et indivisible’. In tegenstelling tot het 
monarchaal gezag zou het republikeinse bewind voortaan uitsluitend gelegitimeerd worden 
door de soevereiniteit van het Franse volk. Weliswaar stelde de macht van Lodewijk XVI 
sinds 1789 weinig meer voor, de vorst belichaamde nog altijd een gefragmenteerde 
maatschappij waarin afstamming en rijkdom bepalend waren voor de burgerlijke en politieke 
rechten; bovendien bestonden er grote regionale verschillen. Het land was niet une noch 
indivisible. Met name unitarische Jacobijnen politiseerden het devies in de jaren 1792-1795 
en legden een direct verband tussen de een- en ondeelbaarheid van de republiek en la nation – 
met als uitkomst de natiestaat.1 

Dit streven was niet voorbehouden aan de Franse revolutionairen. Op 23 mei 1796 
hield de volksvertegenwoordiger Rutger Jan Schimmelpenninck in de Bataafse Nationale 
Vergadering een vergelijkbaar pleidooi. ‘Ik weet het Burgers Representanten! dat het 
Reglement, als het onverbreekbaar verdrag onze byëenkoomst, ons verbied, om het werk der 
constitutie vooruit te lopen’, en aan dit Reglement zei Schimmelpenninck zich te willen 
houden, maar ‘er zyn geene Wetten aan ons voorgeschreven, welke ons beletten, om voor het 
oog der gehele Natie aan den dag te leggen, onze hoop op, – onze verwagting van eene 
Constitutie, geboud op het beginzel van Eenheid en Ondeelbaarheid van bestier der 
Nederlandsche belangen’.2 Maar dit standpunt was allerminst onomstreden. Enerzijds 
spiegelden enkele Bataven zich aan de federale staatsinrichting van de Verenigde Staten en 
Zwitserland. Anderzijds wezen met name representanten uit de landgewesten er fijntjes op dat 
een samensmelting van de Zeven Provinciën tevens zou leiden tot een verspreiding van de 
grote Hollandse schuldenlast over alle provincies. Schimmelpenninck had hier geen 
boodschap aan: het geluk van het Bataafse volk stond voorop en dat had baat bij de eenheid 
en ondeelbaarheid van de Bataafse Republiek.3 
 Ter verwezenlijking van het ideaal van de eenheidsstaat trachtten revolutionairen in 
Frankrijk en Nederland de inrichting van de staat grondig te herzien. Om dit proces te 
bestuderen zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op het streven om te komen tot een 
constitutie in de breedste zin van het woord. Het begrip constitutie kent namelijk meerdere 
betekenissen. Oorspronkelijk verwees de term ofwel naar het corpus van traditionele 
wetgeving (de institutionele opvatting) ofwel naar het geheel van zeden, gewoonten en 
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tradities. Aangezien in het laatste geval een parallel werd getrokken tussen de samenstelling 
van de staat en de menselijke constitutie – de gesteldheid – wordt dit de organische opvatting 
genoemd. In beide gevallen was de constitutie een vaststaand gegeven en bezat het geen 
politieke lading.4 Montesquieu gaf in zijn De l’esprit des lois (1748) de aanzet tot het 
moderne constitutiebegrip door constitutie te omschrijven als een organisatievorm van het 
politieke leven. Meer in het bijzonder duidde hij met constitution de schikking aan van de 
machten die samen de overheid vormden. De uitvoerende, wetgevende en rechterlijke 
machten zouden duidelijk moeten worden afgebakend voor het behoud van de burgerlijke 
vrijheid. Was de constitutie bij Montesquieu nog een bovenmenselijke entiteit, Rousseau 
maakte haar in Du contrat social (1762) tot een uiting van de nationale wil. Zij was het 
politieke besluit van de soevereine natie over de wijze waarop zij geregeerd wilde worden. Dit 
hield in dat de constitutie alleen kon worden vastgesteld door een vergadering van burgers. 
Niettemin waren de loix fondamentales waarover Rousseau sprak nog steeds een organische 
mix van mœurs, coutumes en opinion. Het was de Zwitser Emerich de Vattel (1714–1767) die 
in Droit des gens uit 1758 als eerste constitutie uitsluitend opvatte als het geheel van 
fundamentele regels dat ten grondslag lag aan de manier waarop de overheid haar macht 
uitoefende.5 Door de combinatie van deze ideeën ontstond het moderne constitutiebegrip dat 
een hoofdrol speelde in de revoluties van de late achttiende eeuw. 
 De beraadslagingen over de revolutionaire constituties – zowel in metaforische als 
staatsrechtelijke zin – staan in dit hoofdstuk centraal en dan met name hoe zij hebben 
bijgedragen aan de vorming van de eenheidsstaat in Frankrijk en Nederland. Dit proces werd 
sterk beïnvloed door de politieke conjunctuur: machtsverhoudingen verschoven en 
grondwetsontwerpen werden afwisselend bijgesteld van gematigd naar radicaal en 
omgekeerd. Een complicerende factor was de moeizame relatie tussen de revolutionaire 
zusterrepublieken. Enerzijds respecteerden Franse revolutionairen hun Nederlandse 
medestanders, anderzijds was er hen veel aan gelegen om de Bataafse omwenteling te sturen. 
Dit doet de vraag rijzen waaruit de Franse invloed op Nederland bestond in de tijd van de 
revolutie en welke invloed dit had op de totstandkoming van de ondeelbare Republiek. 
Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de Franse en Bataafse Revolutie, en worden 
kruisverbanden gelegd tussen het natie- en staatsvormingsproces in beide landen. Het 
hoofdstuk vormt als zodanig een opmaat voor het volgende hoofdstuk over de introductie van 
de constitutionele monarchie in de Noordelijke Nederlanden. Bovendien worden de 
achtergronden geschetst die noodzakelijk zijn om andere fasen in het Noord-Nederlandse 
staatsvormingsproces in de napoleontische tijd beter te begrijpen. 
 
 
De politieke crisis  van de jaren 1780 

Het Nederlandse streven naar een constitutie vindt zijn oorsprong in de jaren 1780 toen de 
Republiek der Verenigde Nederlanden in een diepe politieke crisis terechtkwam. Er was een 
wijdverspreide ontevredenheid over de toestand van de statenbond. Het verlangen naar een 
constitutionele regeneratie van de Nederlandse Republiek werd steeds openlijker 
uitgesproken. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog droeg in grote mate bij aan de 
politieke bewustwording onder de inwoners van de Republiek. De stichting van een nieuwe 
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federale republiek in Amerika en het daarbij gepaard gaande constitutionele debat schiep hoge 
verwachtingen bij de Nederlandse republikeinen.6 Ook op een tweede manier speelde de 
Amerikaanse vrijheidsoorlog een rol in de Nederlandse politiek, want hoewel de Republiek 
formeel aan de kant van de Engelse monarchie stond, steunden particulieren de 
opstandelingen op grote schaal. De Vierde Engelse Zeeoorlog (1780-1784) maakte een eind 
aan meer dan honderd jaar vrede tussen beide landen – een vrede waar vooral de Engelsen de 
vruchten van hadden geplukt.7 De maritieme oorlog tussen beide landen draaide uit op een 
militair fiasco voor de Zeven Provinciën. Bovendien brachten de Engelsen een enorme slag 
toe aan de Nederlandse handel en nijverheid. 

Tegen deze achtergrond moet de groei van de patriottenbeweging afgezet worden. Een 
van de meest invloedrijke patriottische geschriften in deze periode was het anonieme pamflet 
Aan het Volk van Nederland uit 1781. Het veelgelezen vlugschrift, dat al snel verboden werd, 
was opgesteld door de Overijsselse aristocraat Joan Derk, baron van der Capellen tot den Pol 
(1741-1784) en was een tirade tegen de Oranjes, die als de bron van alle misère werden 
aangewezen. Zoals de baron Willem V toebeet: ‘het is alles Uwe schuld!’8 Van der Capellen 
beschuldigde de prins van Oranje van onconstitutioneel gedrag. ‘Is er eenig Artikel van 
eenige Grondwet, dat gy ongeschonden hebt gelaten’, vraagt hij de stadhouder.9 In Aan het 
Volk van Nederland werd gewezen op het machtsmisbruik van de ‘schepselen’ die door 
Willem V waren aangesteld en vrijwel alle bestuurscolleges bevolkten; volgens Van der 
Capellen een schending van de aloude stedelijke en provinciale privileges.10  

Alle patriotten beaamden dat de Unie van Utrecht (1579) de ware Nederlandse 
grondwet was. Maar op welke manier een nieuwe invulling kon worden gegeven aan de 
statenbond, daarover verschilden de meningen. Een grote groep patriotten propageerde het 
ideaal van de zogeheten Grondwettige Herstelling, dat wil zeggen het herstel van de aloude 
Nederlandse constitutie. Dit denkbeeld werd verwoord in een reeks pamfletten die verscheen 
tussen 1784 en 1786. De auteurs hiervan definieerden de patriottenbeweging als het herstellen 
van de ‘waare Republikeinsche Regeringsvorm in haare wezentlykste punten’. Want om een 
bloeiend volk te blijven was het zaak een bestuur te hebben dat niet alleen in naam 
republikeins is maar ‘in de daad Republikeinsch is’.11 ‘Ons oogmerk [is] geenzins de 
Regeeringsvorm te veranderen’, verzekeren de schrijvers van de Grondwettige Herstelling 
keer op keer.12 Oude bestuurscolleges en instellingen zouden kunnen blijven voortbestaan 
mits de burgerij een zekere inspraak zou krijgen. Gestimuleerd door Van der Capellens 
oproep ‘Wapent Ulieden allen’ werd in veel steden de oude schutterij nieuw leven ingeblazen 
als symbool van de burgerlijke vrijheid. Met name patriotten die niet tot de regentenstand 
behoorden, en dus geen toegang hadden tot de Provinciale Staten, concentreerden hun 
activiteiten in dergelijke genootschappen. Samenhangend met de opkomst van deze beweging 
was de totstandkoming van het zogeheten Leids Ontwerp uit 1786. De twee kernpunten in dit 
discussiestuk waren politieke inspraak en burgerbewapening – zowel in militaire als in morele 
zin. Traditionele organisaties als de gilden en schutterijen moesten ervoor zorgen dat de 
stedelijke bevolking zich betrokken zou voelen bij het eigen stadsbestuur. De burgerlijke 
vrijheden zouden verder vergroot kunnen worden door het instellen van een college van 
burgergecommitteerden dat gekend moest worden bij belangrijke besluiten.13 Bovenal spreekt 
uit de Grondwettige Herstelling en het Leids Ontwerp (enkele accentverschillen daargelaten) 
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grote eensgezindheid; men ijverde voor verbetering, inspraak en vrijheid gebaseerd op een 
traditionele inheemse constitutie.14 
 Vanaf 1785 grepen vrijkorpsen de macht in veel stadsbesturen en vervolgens ook in de 
Provinciale Staten. Datzelfde jaar ontvluchtte Willem V en zijn gezin Den Haag en vestigde 
zich in het prinsgezinde Nijmegen. Exercitiegenootschappen en troepen van de patriotse 
Staten stonden tegenover die van de prins. De aanhouding van Wilhelmina van Pruisen (1751-
1820) door patriotten te Goejanverwellesluis maakte dat de Pruisische koning zich met de 
situatie ging bemoeien.15 Enkele maanden na de arrestatie zond de Pruisische koning zijn 
legers naar de Republiek om de orde te herstellen. Een deel van de patriotten vluchtte naar het 
buitenland, met name naar de Zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk.16 Nochtans hadden 
de acties van de patriotten wel degelijk effect gesorteerd. Prinsgezinden konden niet meer om 
de hervormingsbeweging heen en bovendien stelde de Oranjerestauratie homines novi uit de 
regentenstand in staat om belangrijke functies te gaan bekleden.17 Willem V benoemde 
bijvoorbeeld de Zeeuw Laurens Pieter van de Spiegel (1737-1800) in december 1787 tot 
raadpensionaris van Holland en West-Friesland. Van de Spiegel trad gematigd op tegen het 
patriottisme. Hij zag in dat overdadig repressieve maatregelen averechts zouden werken. Ook 
was hij overtuigd van de noodzaak om de structuur van de federatie te wijzigen en wilde hij 
de besluitvorming versimpelen door de positie van de stadhouder te verstevigen ten koste van 
die van de Staten-Generaal. Verder poogde hij tevergeefs het belastingsysteem te 
reorganiseren, de vloot en het leger te versterken, wetgeving te uniformeren en de economie 
te verbeteren. Van dit alles kwam weinig terecht.18 De patriotten mochten hun politieke macht 
dan hebben verloren, van een eclatante overwinning van de stadhouder was geen enkele 
sprake.  
 
 
De vluchtige constitutionele monarchie 

Terwijl stadhouder Willem V terug in het zadel werd geholpen door zijn Pruisische zwager 
kwam de Franse koning voor zeer grote problemen te staan. Het Frankrijk waar Lodewijk XVI 
(1754-1792) sinds 1774 over regeerde, was een land vol sociale spanningen. De feodale 
aristocratie zag haar gezag ondergraven door philosophes die op verschillende gronden de 
traditionele maatschappelijke ordening ter discussie stelden. Verder waren er buitengewoon veel 
economische onvrijheden, zoals het gesloten gildensysteem dat nieuwkomers benadeelde en het 
mercantilisme waardoor de boerenbevolking weinig geld ontving voor de door haar verbouwde 
gewassen. Van alle kwesties was de financiële crisis waarin het land verkeerde het meest 
nijpend. De schuldenlast van Frankrijk was groter dan ooit. Alleen verregaande economische en 
bestuurlijke hervormingen zouden verlichting kunnen bieden.19 Dit noodzaakte Lodewijk XVI 
om voor het eerst sinds 1614 de Etats generaux (de Staten-Generaal) bijeen te roepen. Op 5 mei 
1789 kwamen de Staten-Generaal bijeen te Versailles. Waar de koning en de adel verlangden 
dat de drie standen als drie aparte kamers vergaderden, bepleitte de derde stand een enkele 
vergadering waarin de burgerij een numerieke meerderheid zou hebben. Hoewel de koning 
uiteindelijk toestemde, verloor hij een groot deel van het vertrouwen onder de burgerij. Op 17 
juni verklaarde de derde stand zich soeverein. Emmanuel Sièyes (1748-1836), de ideoloog 
van de revolutie, stelde voor dat deze vergadering van burgers zichzelf zou tooien met de 
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naam Assemblée nationale. De burgerij – niet de adel of de geestelijkheid – belichaamde de 
soevereine Franse natie, dat was de boodschap die de derde stand wilde uitdragen.20 Drie 
dagen later volgde de ‘Eed van de Kaatsbaan’ waarin de leden van de Assemblée beloofden 
dat zij niet zouden uiteengaan voordat er een grondwet zou zijn opgesteld. Hoewel Lodewijk 
XVI deze actie veroordeelde, schroomde hij om hardhandig in te grijpen daar de Assemblée 
een zekere bescherming genoot van de Parijse bevolking. De maanden juli en augustus 
beslechtten het pleit definitief in het voordeel van de revolutionairen. Het volksoproer in 
Parijs – met als symbolische hoogtepunt de bestorming van de Bastille op 14 juli 1789 – 
toonde de zwaktes van de overheid. Toch waren de onlusten die zich in gedurende de zomer 
over Frankrijk verspreidden geen uitdrukking van antimonarchale gevoelens. Lodewijk XVI 
was, getuige de cahiers de doléances, juist op het hoogtepunt van zijn populariteit. 
Vooralsnog richtte de woede zich op de aristocratie en, in mindere mate, op de geestelijkheid, 
die verantwoordelijk werden gehouden voor de instandhouding van het feodale stelsel en het 
voedselgebrek in Frankrijk.21 
 In weerwil van de oorspronkelijke taak die de vergadering gesteld was (het oplossen 
van de financiële problemen) boog zij zich over de constitutionele grondslagen van het 
koninkrijk. Net als in de Noordelijke Nederlanden stelde men zich de vraag waaruit de Franse 
constitutie moest bestaan. Frankrijk kende dan geen tastbare geboorteakte als de Unie van 
Utrecht maar volgens velen in de Assemblée nationale was de monarchie de natuurlijke 
gesteldheid van het land. Tijdens het opstellen van een ontwerpgrondwet moest het Comité de 
constitution een evenwicht vinden tussen herstellen en vernieuwen. De strategie van de 
constitutiecommissieleden, onder wie Sièyes, was om de monarchie te aanvaarden als de 
enige historisch rechtvaardigde staatsvorm van Frankrijk, maar deze organisch gegroeide 
toestand te perfectioneren door het invoeren van de machtenscheiding en het afbakenen van 
het staatsgezag. 
 Alvorens een mogelijke grondwet ter discussie kon worden gesteld, richtte de 
discussie zich op de vraag of er zoals in de Verenigde Staten een verklaring van de rechten 
van de mens en burger moest worden afgevaardigd. Binnen de Assemblée nationale waren er 
twee kampen. Een groep behoudende leden moest niets hebben van een verklaring; zij wezen 
op het antimonarchale karakter van de Amerikaanse verklaring. Hun tegenstanders 
verklaarden dat een dergelijke verklaring van absoluut belang was om de pas herwonnen 
politieke vrijheid te consolideren. Aanvankelijk trachtte het comité een middenpositie in te 
nemen. De verklaring zou als preambule aan de grondwet worden toegevoegd.22 Nochtans 
wonnen de radicalere krachten in de grondwetgevende vergadering. Steeds meer leden van de 
Assemblée raakten ervan overtuigd dat een moderne grondwet voor la Nation française moest 
worden opgesteld en niet een vaag omschreven koninklijke constitutie.23 In navolging van de 
Amerikanen stemde een grote meerderheid van de leden op 4 augustus 1789 voor een 
afzonderlijke verklaring van de rechten van de mens en burger. De Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen vormt het beginselprogramma van de vroege Franse Revolutie. Het 
politieke denken in deze fase was een kruising van Montesquieu’s gedachtegoed, gericht op 
de beperking van het koninklijk gezag door de scheiding der machten, en dat van Rousseau. 
Die had gesteld dat de soevereiniteit toebehoorde aan le peuple – een vertaling van het 
Romeinse populus: het politieke geheel samengesteld uit alle soevereine burgers.24 
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Geïnspireerd door deze ideeën verkondigde artikel 6 van de Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen op rousseaueske wijze dat de wet ‘l’expression de la volonté générale’ 
was en tegelijkertijd dat iedereen het recht had ‘de concourir personnellement ou par leurs 
représentants à sa formation’, zoals Montesquieu bepleit had. Rousseau verwierp 
vertegenwoordiging omdat deze geen recht zou doen aan de algemene wil. 
Volksvertegenwoordigers vormden immers een beperkte afspiegeling van de natie. De 
revolutionairen verzoenden beide denkbeelden door in het derde artikel te stellen dat ‘le 
principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation’. De soevereiniteit lag dus 
in principe bij het volk maar de uitoefening ervan kon alleen aan een groep representanten 
toekomen.25 Bovendien was nation een eng begrip. Alleen talentvolle en verdienstelijke 
individuen mochten zich tooien met de politieke eretitel van citoyen en toetreden tot de groep 
van vertegenwoordigende burgers.26 

Door het besluit tot een afzonderlijke rechtenverklaring lag de weg open om een 
compleet nieuwe grondwet te concipiëren. Was de constitutiecommissie aanvankelijk voor 
een traditionele grondwet, dus een herbevestiging van de aloude manier van doen, de 
verwerping van het compromis om de verklaring als een préambule aan de grondwet toe te 
voegen, had getoond dat veel leden van de Assemblée positief stonden tegenover 
grootscheepse hervormingen. Bovendien moest de grondwet voortkomen uit de volonté 
générale die belangrijker werd geacht dan de aloude ordening van de macht. Vooralsnog 
waren beiden niet met elkaar in tegenspraak. Maar dit veranderde ingrijpend toen bleek dat de 
onwilligheid van Lodewijk XVI de totstandkoming van een constitutionele monarchie 
belemmerde. De vraag was of de monarchie gecreëerd werd door de constitutie of dat de 
koning zelf deel moest uitmaken van het wordingsproces. De leden van de 
constitutiecommissie zagen de monarchie als de historische keuze van de Fransen en als een 
belangrijke schakel in het politieke systeem, maar hun tegenstanders betoogden dat het volk 
sinds de revolutie vrij was om een eigen staatsvorm te kiezen. Zij grepen artikel drie van de 
verklaring aan om het koningschap te beperken tot alleen het uitoefenen van gezag namens de 
algemene wil.27 
 In de zomer van 1791 begon een nieuw hoofdstuk van de Franse Revolutie. Door een 
mislukte vluchtpoging van de koning in juni van dat jaar, het ontbreken van eensgezindheid 
onder de revolutionairen en de voortdurende oorlogsdreiging verloor de overheid gestaag haar 
grip op de bevolking. Lodewijk XVI had getracht, evenals stadhouder Willem V, een beroep 
te doen op de zwagersband om zijn gezag te herstellen. In zijn geval ging het om de 
Oostenrijkse keizer. Nadat de ontvluchtende koning te Varennes was opgepakt, raakte het 
constitutioneel koningschap een groot deel van zijn geloofwaardigheid kwijt en begonnen er 
stemmen op te gaan om de republikeinse staatsvorm te introduceren. Toch werd een grondwet 
voltooid die van Frankrijk een constitutionele monarchie maakte. De koning verleende 
schoorvoetend zijn goedkeuring aan de eerste Franse grondwet die op 1 oktober 1791 in 
werking trad. Het land werd een constitutionele monarchie, waarin de rol van de koning was 
teruggebracht tot het benoemen van ministers en het beschikken over een opschortend 
vetorecht ter bescherming van de Franse natie tegen mogelijke willekeur van de 
volksvertegenwoordiging. Volgens de grondwet van 1791 kwam de wetgevende macht in 
handen van de door het volk gekozen Assemblée législative, maar het koninklijke vetorecht 
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vormde een inbreuk op het gezag van de Assemblée. Deze regeling werkte in de praktijk 
verlammend omdat de medewerking van de koning van absoluut belang was. Ondertussen 
werden de verdenkingen tegen de koning, die zich binnenskamers onomwonden uitsprak 
tegen de constitutie, steeds groter. Het toch al wankele evenwicht tussen het parlement en 
Lodewijk XVI kwam verder onder druk te staan. De populariteit die hij in 1789 nog genoot, 
was zo goed als verdwenen. Toen op 10 augustus gewapende burgers het Palais de Tuileries 
binnendrongen, was de constitutionele monarchie op sterven na dood.28 

De volksvertegenwoordigers kwamen voor een lastig probleem te staan. De koning 
beschikte nog altijd over zijn vetorecht dat hem niet zo maar kon worden afgenomen. 
Daarvoor was een grondwetsherziening noodzakelijk, maar bepaald was dat grondwet 
voorlopig niet kon worden gewijzigd. Terwijl de Assemblée twijfelde over de te volgen 
procedure werd de roep om verandering groter. Al op 25 juli 1792 riepen enkele leden op om 
de bestaande constitutie ongrondwettig te verklaren omdat zij sinds de vlucht van de koning 
niet langer de volonté générale van het Franse volk vertolkte. En dus, zo was de redenatie, 
konden alle wetten die sindsdien waren aangenomen als ongeldig worden beschouwd. 
Illustratief is een petitie die de Assemblée ontving van een groep Parijzenaren, die opriep tot 
de afzetting van de koning en het instellen van een nieuwe grondwetgevende vergadering: ‘la 
patrie est en danger, nous rentrons en révolution’.29 

In augustus 1792 werd inderdaad besloten tot het formeren van een Convention 
nationale. Deze riep op 21 september de Eerste Republiek uit. De jakobijnse Nationale 
Conventie bestond uit zestien comités. Het bekendste was het Comité de Salut Public, welke 
de uitvoerende macht uitoefende. Een van de twaalf leden van dit comité was de in Atrecht 
geboren advocaat Maximilien Robespierre (1758-1794) die zich stapsgewijs ontpopte tot de 
invloedrijkste bestuurder. Onder de Convention werden grootschalige hervormingen 
doorgevoerd. Zo werd de primogenituur (het eerstgeborene recht) afgeschaft, het metriek 
stelsel ingevoerd, en begon een nieuwe Republikeinse jaartelling. Verder trachtte Robespierre 
een nieuwe cultus rondom het ‘Opperwezen’ te stichten, in een poging de macht van de 
katholieke kerk verder te breken en de bevolking voor het nieuwe regime te winnen. Uiteraard 
werd ook een nieuwe republikeinse grondwet opgesteld. Net als twee jaar tevoren ging deze 
gepaard met een Verklaring van de rechten van de mens en burger. De tekst van 1791 werd 
ongeveer behouden, met enkele belangrijke toevoegingen. In lijn met Robespierres deïstische 
wensen sprak de verklaring van een Être suprême; niet vrijheid maar gelijkheid werd het 
voornaamste grondrecht; verder werd de volkssoevereiniteit verheven tot een fundamenteel 
recht. Wanneer de overheid hierop inbreuk zou maken was het de ‘heilige’ plicht van het volk 
om in opstand te komen. De grondwet zelf droeg een democratischer karakter dan haar 
voorganger; het kiesrecht werd bijvoorbeeld verruimd. Het was de voortdurende taak van de 
overheid om te ijveren voor het maatschappelijke geluk. Tegelijk stond de grondwet vijandig 
tegenover het liberalisme dat de vorige grondwet nog gekenmerkt had. Individuele vrijheden 
werden ondergeschikt gemaakt aan het collectief.30 

Het zijn niet alleen deze hervormingen geweest die de Robespierre en de zijnen 
bekendheid hebben gegeven maar ook de gewelddadigheid die hun bewind vanaf juni 1793 
kenmerkte – een geweldsuitbarsting die onder meer culmineerde in de onthoofding van 
Lodewijk XVI op 21 januari 1793 en tienduizenden andere Fransen. La Grande Terreur had 
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een beslissende invloed op het verloop van de Franse Revolutie. Binnenlands deed het 
menigeen verlangen naar een definitieve beëindiging van de revolutie. En veel buitenlandse 
sympathisanten konden zich ook niet verenigen met de extreme wending die de Franse 
Revolutie genomen had.31 De uit de Republiek gevluchte patriotten reageerden niet eenduidig 
op de radicalisering van de revolutie.32 Een deel van de patriotten (met name de adellijke 
patriotten uit Gelderland en Overijssel) was overtuigd monarchist, een deel behoudend 
republikeins. Slechts een klein aantal bannelingen kon tot de ultrarevolutionairen gerekend 
worden en stond in nauw contact met Franse geestverwanten. Deze patriotten verenigden zich 
in het Comité Révolutionnaire Batave en poogden de ontwikkelingen in Frankrijk te vertalen 
naar de Nederlandse situatie. Zij wilden voor alles breken met de federalistische Unie van 
Utrecht en de Zeven Provinciën vervangen door een eenheidsstaat. Daartoe zou een grondwet 
moeten worden opgesteld die net als de Franse was gebaseerd op het principe van een- en 
ondeelbaarheid.33 Veel patriotse ballingen verloren in deze periode echter hun enthousiasme 
voor de revolutie. Andersom koesterden veel jakobijnen argwaan voor de in hun ogen 
bourgeois patriotten, wat de Frans-Nederlandse betrekkingen niet ten goede kwam.34 
 

 
1. Verbeelding van de Terreur. Deze voorplaat 
van een boek uit 1794 over de verdiensten van 
de guillotine, laat zien hoe de revolutionaire 
heilstaat kan worden verwezenlijkt door 
middel van het zwaard der gerechtigheid, dat 
zonder onderscheid ‘alles moet afhouwen wat 
zich boven hem verheft’. Op de grond liggen 
de onthoofde lichamen van geestelijkheid en 
adel. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een tegenreactie bleef niet uit. Een monarchale contrarevolutie in de Vendée en 

meerdere opstanden, zowel in grote steden als op het platteland, ondergroeven de macht van 
het Comité de Salut Public. Op 9 thermidor jaar II (27 juli 1794) vond een coup plaats en 
kwam een gematigd bewind aan de macht. Thermidor betekende een zeker herstel van de 
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oude orde. Vaak is de datum gepresenteerd als het eindpunt van de Franse Revolutie, maar in 
de praktijk was sprake van een grote mate van continuïteit tot aan de machtsgreep van 
generaal Bonaparte. Zelfs het Franse keizerrijk werd gepresenteerd als een verlengstuk van de 
revolutie en niet als een beëindiging ervan. Wel was de politiek na thermidor meer dan 
voorheen gericht op nationale verzoening.35 De Thermidorianen ijverden voor een gematigde 
republiek; zij wezen de grondwet van 1793 af als een radicaal product van de aanhangers van 
Robespierre. In 1795 verleende de Convention haar goedkeuring aan een nieuwe grondwet die 
de macht in handen stelde van een volksvertegenwoordiging, opgesplitst in een Conseil des 
Cinq-Cents en een Conseil des Anciens. Uit vrees voor een eenhoofdig schrikbewind deelden 
vijf zogeheten directeuren de uitvoerende macht. Dit bewind kreeg de naam Directoire, of 
Directoraat. Jaarlijks zou een van de vijf leden worden vervangen. Al bleef de regering zich 
afzetten tegen de traditionele macht van de adel en de kerk, de aanpak van het Directoraat kon 
reactionair noch vooruitstrevend genoemd worden. Dit vertaalde zich bijvoorbeeld in de 
kieswetgeving. Censuskiesrecht werd ingevoerd, waardoor vooral de gegoede middenklasse 
werd vertegenwoordigd. Desalniettemin waren nog altijd zes miljoen Fransen stemgerechtigd 
– twee miljoen meer dan in 1791.36 
 
 
Bataafse ijver,  1795-1798 

Sinds de nadagen van de Franse monarchie waren de Fransen verwikkeld geraakt in een reeks 
revolutionaire oorlogen met de grote Europese mogendheden. Begin 1793 verklaarde de 
Franse volksvertegenwoordiging de oorlog aan de Engels- en Pruisischgezinde stadhouder. 
Doordat de Fransen zich uitdrukkelijk alleen tegen Willem V richtten, konden zij de oorlog 
rechtvaardigen zonder afbreuk te doen aan de Bataafse volkssoevereiniteit.37 De opmars van 
de generaals Dumouriez en Daendels werd echter gestuit door de grote rivieren. Mede 
hierdoor kregen de Fransen weinig steun van de plaatselijke patriotten en waren genoodzaakt 
de aftocht te blazen. Voorlopig waanden de stadhouderlijke troepen zich veilig achter de grote 
rivieren. Toch zouden zij wanneer het erop aankwam weinig weerstand kunnen bieden.38 In 
december 1794 begon het stevig te vriezen waardoor de natuurlijke waterlinie van de 
Nederlandse Republiek haar functie verloor. Binnen een maand marcheerden Bataafs-Franse 
troepen over de bevroren rivieren onder leiding van Charles Pichegru, bijgestaan door een 
weinig volgzame Daendels. De patriotten, die hun politieke sympathieën tussen 1787 en 1795 
enkel hadden geventileerd in de veiligheid van de eigen genootschappen, begonnen zich 
publiekelijk te roeren. Terwijl de stadhouder de Republiek ontvluchtte, grepen opstandelingen 
in veel steden de macht en dwongen het bestuur tot aftreden. In alle bestuurslagen en 
gewesten zette dit proces zich voort. Dit was een absolute noodzaak want de Fransen hadden 
te kennen gegeven dat zij de Nederlanders alleen als volwaardige bongenoten zouden 
beschouwen wanneer zij actief een bijdrage zouden leveren aan de revolutie. Prinsgezinde 
bestuurders werden vervangen door revolutionairen en binnen korte tijd was ook de Staten-
Generaal ‘omgewenteld’.39 

Een van de eerste revolutionaire daden was het vastleggen van de burgerlijke en 
politieke rechten van de Bataven. Overeenkomstig de gebeurtenissen in de Verenigde Staten 
en Frankrijk wensten de leden van de Bataafse Staten van Holland en West-Friesland, nu 
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‘provisionele volksrepresentanten’ geheten, een eigen rechtenverklaring. Op 31 januari 1795 
kwamen de Bataven met hun Verklaring van de rechten van de mens en burger, die delen 
ontleende aan de Franse verklaringen van 1791 en 1793 maar aanzienlijk was aangepast. 
Bovendien was de verklaring ook in belangrijke mate gebaseerd op eerdere ontwerpen van 
Pieter Paulus. Verder gold zij niet voor de gehele Bataafse Republiek maar alleen voor het 
gewest Holland. In het voorjaar van 1795 kwamen de andere provincies met hun eigen 
bewerking van de Hollandse rechtenverklaring. Artikel vijf ondervond bijvoorbeeld veel 
weerstand: dit artikel waarborgde niet alleen godsdienstvrijheid maar maakte ook atheïsme 
mogelijk. Derhalve werd het in de verklaringen van Brabant, Drenthe, Friesland, Overijssel 
weggelaten. Dit is tevens een reden waarom Bataven zich ook op Amerikaanse precedenten 
baseerden; die droegen een christelijker karakter dan de seculiere Franse verklaringen.40 
Niettemin waren deze verklaringen een symbolische bekrachtiging van de nieuw verkregen 
Bataafse vrijheid.  
 Het optimisme van de revolutionairen werd getemperd toen na enkele maanden de 
vraag aan de orde kwam welk gestalte het Frans-Bataafse bondgenootschap moest worden 
gegeven. Al enkele jaren voor de Bataafse omwenteling leefden binnen de Franse Conventie 
verschillende ideeën over de toekomstige staatsinrichting van de Zeven Provinciën. 
Robespierre meende dat de Nederlanders geen baat hadden bij export van het Franse model 
aangezien elk volk zijn eigen zeden en gewoonten kende. Bovendien hadden de Fransen de 
oorlog verklaard aan de stadhouder en niet aan het volk van de Republiek, derhalve dienden 
zij respect te tonen voor de Bataafse tradities. Een kleine minderheid binnen de Conventie 
nam een tegenoverstelde positie in en meende dat de Republiek simpelweg geannexeerd kon 
worden. Het gros van de leden bepleitte het nut van een onafhankelijke zusterrepubliek.41 Na 
de val van Robespierre ging deze laatste opvatting domineren. Toch betekende dit niet dat de 
Franse overheid geen prijs vroeg voor haar optreden. Ondanks mooie woorden van 
broederschap was spoedig duidelijk dat de Fransen genoegdoening zouden vragen voor hun 
‘bevrijding’: de Bataafse Republiek verloor een deel van haar grondgebied, zij diende een 
bedrag van honderdmiljoen gulden af te dragen aan Frankrijk, en moest bovendien een Franse 
troepenmacht onderhouden. In ruil hiervoor was de autonomie van de Bataafse Republiek 
gegarandeerd. Maar de Franse militaire aanwezigheid werd gezien als een ernstige inbreuk op 
de soevereiniteit. Tegen de zomer was de prille liefde voor de Franse Republiek aanzienlijk 
bekoeld en deze zou nooit meer zo intens worden als begin 1795.42 
 
Een staatsbestel van inheemse origine 

Het patriotse gedachtegoed had na 1787 een gedaantewisseling ondergaan. De 
Oranjerestauratie had het einde ingeluid van het kleinschalige republicanisme en de overstap 
werd gemaakt naar nieuwe hervormingsideeën.43 Een pamflet van Swildens kan als voorbeeld 
dienen voor het verschil tussen de patriotten van de jaren tachtig en de Bataven van de jaren 
negentig. In zijn Politiek belang-boek voor dit provisioneel tijdperk uit 1795 pleit Swildens 
voor het verlaten van het idee van de grondwettige herstelling. Nog steeds huldigt hij de Unie 
van Utrecht als een ‘bondgenootschappelyke GRONDWET voor alle de Provincien’, maar hij 
voegt daar aan toe dat ook tal van stedelijke en provinciale wetten minstens zo belangrijk 
waren voor de bloei van de Republiek.44 Idealiter zouden deze als grondwetten kunnen dienen 
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maar in de praktijk is dat ondoenlijk. Om zijn betoog kracht bij te zetten, vergelijkt Swildens 
het opstellen van een grondwet met het bouwen van een brug. Men kan een prachtig en 
regelmatig bouwwerk laten neerzetten maar wanneer men tijdens de bouw alleen oog heeft 
voor het esthetische is de uitkomst een onpraktisch bouwsel – een ‘Malle Brug’, die spoedig 
zal worden afgebroken. ‘Wy moeten terug’, zo vat Swildens samen, ‘van het Constitutioneel-
Schoone voor ’t OOG of in de Theorie, – tot het Constitutioneel-Nuttige voor ’t GEBRUIK of in 
de Practyk.45 Waaruit moet een dergelijk nuttige grondwet bestaan? Of om Swildens woorden 
te gebruiken, wat zijn de ‘Staats-vyzels’? Hij vervolgt: ‘ook zou ik liefst Vyzels van inlandsch 
Maaksel overal gebruikt hebben’, zoals de patriotten hadden gewenst, maar dit is zijns inziens 
niet mogelijk.46 Swildens geeft twee alternatieven. De grondwet wordt ‘het zy eene verbeterde 
Confoederatieve, het zy eene geheel herstichte Nieuwe naar het model eener Fransche’. 47 
Later dat jaar werkt Swildens beide opties (een verbeterde versie van de oude statenbond of 
een geheel nieuwe grondwet naar Frans voorbeeld) verder uit. Hij schetst vier mogelijke 
ontwikkelingen: een herstel van de Unie van Utrecht, een terugkeer naar de patriotse 
ontwerpen uit de jaren tachtig, een geheel Franse constitutie of een op de Franse geïnspireerde 
maar in wezen een eigen grondwet toegesneden op de Bataafse volksaard. Deze laatste optie, 
een nieuwe grondwet met oude elementen, geniet zijn voorkeur.48  

Behalve deze theoretische vraagstukken bestonden er ook praktische moeilijkheden. 
Een punt van twist was of de grondwet moest worden opgesteld voorafgaand aan de 
verkiezingen of pas daarna. Ofschoon sommigen eerst een grondwet wilden opstellen, meende 
een meerderheid van de Bataven dat dit het gevaar van een Bataafse Terreur met zich zou 
meedragen.49 Bovendien was de totstandkoming van een nationale volksvertegenwoordiging 
geen vanzelfsprekendheid. Aanvankelijk was het zelfs de vraag of er überhaupt een Bataafse 
natie bestond, of dat dit de optelsom was van Friezen, Geldersen, Groningers, Hollanders, 
Overijsselaars, Utrechtenaren en Zeeuwen. Dienden er zeven aparte regeringen te komen, of 
zelfs negen, wanneer Drenthe en Brabant werden opgenomen als volwaardige gewesten?50 Na 
een langdurig debat besloten de Staten-Generaal dat alvorens een constitutie kon worden 
vastgesteld, er eerst een Nationale Vergadering moest komen voor alle negen gewesten. Het 
Bataafse volk werd in het eerste revolutiejaar zeer ruim gedefinieerd: Mannen én vrouwen, 
alsmede vreemdelingen die dat kenbaar maakten, werden ertoe gerekend.51 In de praktijk 
werd uiteindelijk echter gekozen voor een engere definitie van ‘volk’; het waren eind 
december 1795 alleen de gegoede mannelijke Bataven die voor het eerst hun stem konden 
uitbrengen. Via getrapte verkiezingen werden in 126 districten evenzoveel 
volksrepresentanten gekozen, die 1 maart 1796 op het Haagse Binnenhof voor het eerst in 
zitting bijeenkwamen. Pieter Paulus (1753-1796), die kort tevoren nog de voorzitter van de 
omgewentelde Staten-Generaal was geweest, werd gekozen als eerste president van de 
Nationale Vergadering.52 

Het is ingewikkeld om aan de hand van de discussies in de Nationale Vergadering 
duidelijke facties of partijen te onderscheiden. Per onderwerp vormden zich verschillende 
politieke constellaties.53 Een van de voornaamste kwesties was de keuze tussen federalisme of 
unitarisme. Aan de ene kant van het politieke spectrum stonden de unitariërs die zich ten doel 
gesteld hadden om de Bataafse Republiek tot een eenheidsstaat te maken en te voorzien van 
een krachtige centrale overheid. Aan de andere kant stonden de federalistische representanten. 
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Ook federalisten bepleitten een nieuwe regeringsvorm maar zij verlangden dat deze recht zou 
doen aan de provinciale soevereiniteit. Wanneer gekeken wordt naar het vraagstuk van 
politieke inspraak kunnen een democratisch en een behoudend kamp onderscheiden worden. 
Moderaten, met als belangrijkste voorman Rutger Jan Schimmelpenninck, beoogden een 
beperkt stemrecht dat werd onthouden aan mannen zonder bezit. Democraten, vaak ook 
radicalen genoemd, bepleitten een verregaande democratisering van de maatschappij. Zo 
streefden zij naar de invoering van universeel kiesrecht voor alle Bataafse mannen. Aangezien 
zij niet zelden het unitarische gedachtegoed waren toegedaan, zijn ze ook wel aangeduid als 
radicale unitariërs. Maar dit wil niet zeggen dat de overige leden van de Nationale 
Vergadering conservatief waren. Federalistische patriotten hadden wel degelijk een 
progressieve oriëntatie en wisten het federalisme te combineren met zeer democratische 
opvattingen. Want juist een federaal staatsbestel zou het meeste beantwoorden aan de directe 
democratie en daarmee recht doen aan de volkswil. Een probleem was echter dat het 
federalisme in de ogen van veel Bataven onlosmakelijk verbonden bleef met het ancien 
régime waardoor het radicaal federalisme in een kwaad daglicht stond.54 

Vanaf mei 1796 hield een constitutiecommissie zich bezig met het ontwerpen van een 
conceptgrondwet die in november gereedkwam. Dit zogeheten Plan van Constitutie werd 
uitgebreid besproken in de Nationale Vergadering wat resulteerde in een reeks 
wijzingvoorstellen waarover weer gedebatteerd moest worden. Zo was bijvoorbeeld de 
benaming van de nieuwe grondwet een probleem. Moest deze, analoog aan de Franse 
grondwet als ‘Constitutie’ worden aangeduid of was het Nederlandse ‘Staatsregeling’ een 
betere term? Er werd voor Staatsregeling gekozen want bij het opstellen van een grondwet 
bestaande uit ‘Vyzels van inlandsch Maaksel’, zoals Swildens bepleit had, hoorde een 
Nederlandstalige naam. Een tweede vraagstuk was of de nieuwe grondwet rechtsgeldig zou 
worden voor het ‘Volk van Nederland’ of voor het ‘Bataafsche Volk’? De voorkeur werd 
gegeven aan de laatste aangezien veel volksvertegenwoordigers het woord Nederland 
associeerden met de oude federale Republiek der Verenigde Nederlanden. Zo werd ‘Bataafs’ 
de slogan van voornamelijk unitariërs.55 Na een uitgebreide herschrijving kregen de 
constitutionele plannen gestalte in de eerste Nederlandse ontwerpgrondwet die aan het volk 
zou worden voorgelegd. De uitkomst was een 918 artikelen tellend boekwerk. ‘Het Dikke 
Boek’, zoals het ontwerp smalend werd genoemd, kon op 8 augustus 1797 aan het volk 
worden voorgelegd. Het gebrek aan consensus had geleid tot een verzameling van 
compromissen waar niemand echt tevreden mee was. Stemgerechtigde Bataven verwierpen 
het voorstel dan ook met een overgrote meerderheid – 108.761 Bataven stemden tegen; 
27.955 stemden voor. Ondertussen was de Eerste Nationale Vergadering ontbonden en waren 
nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Maar ook de leden van de tweede Nationale Vergadering 
bleken niet in staat om tot overeenstemming te komen. De trage besluitvorming in de 
Nationale Vergadering verontrustte de Franse overheid. Zij was ervan overtuigd dat een 
grondwet een absolute voorwaarde was voor de stabiliteit van haar Bataafse bondgenoot. 
Toen op 18 fructidor jaar V (5 september 1797) radicale republikeinen in Frankrijk de macht 
grepen, zagen radicale Bataven hun kans schoon. Het resultaat van deze machtsovername was 
namelijk dat de Franse regering een progressievere koers ging varen en ontvankelijk werd 
voor hun bedes. De radicalen in de Nationale Vergadering lieten zich steeds openlijker uit en 
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zochten heimelijk contact met de Fransen om hen tot actie te ondernemen. Eind 1797 werd de 
behoudende ambassadeur Noël, wiens competentie in twijfel werd getrokken, vervangen door 
Charles Delacroix die een nieuwe omwenteling moest voorbereiden.56  
 
Draaipunt 1798 

Op een koude zondagavond in januari 1798 schrijft een Brabantse parlementariër een brief 
aan zijn echtgenote. Hierin vertelt hij over zijn reis te paard en per zeilschip naar Den Haag. 
Gedurende de barre winternacht heeft hij in het vooronder geslapen, zich warmende aan de 
scheepskachel. Aangezien hij kort tevoren ziek is geweest, zal hem dat slecht bekomen zijn. 
Zeer tegen de zin van zijn vrouw heeft hij ondanks zijn ziekte de tocht aanvaard. Het spijt de 
briefschrijver, Pieter Vreede is zijn naam, dan ook dat hij zijn vrouw tot last is geweest; hij 
belooft beterschap en zegt dat hij haar spoedig zal schrijven. Hij houdt wel een slag om de 
arm want ‘om de onveiligheid van de post’ durft hij de brief nog niet te versturen. Hij 
vervolgt: 
 

Lieve bout! Al de snaeren zijn gespannen tegen morgenochtend. Te zeven uur komt de 
vergadering bijeen. Na twaalf uur vannagt mag niemand uit Den Haag. Alles is klaar 
tot de slag. Adieu Aristocraten, tot morgenochtend.57 
 
De volgende morgen, op 22 januari 1798, komt de Tweede Nationale Vergadering in 

besloten zitting bijeen. ‘Ik verklaar Ulieden, Burgers Representanten, dat het Vaderland is in 
gevaar’, waarschuwt voorzitter Midderigh van de Nationale Vergadering zijn gehoor. Hierop 
nodigt hij alle leden van de volksvertegenwoordiging uit om samen met hem hun afkeer te 
betuigen tegen de stadhouder, de aristocratie, het federalisme en de onbekwame regering. Een 
groot deel van de leden van de Nationale Vergadering beantwoordt deze oproep met een 
instemmend ‘Dat verklaare ik!’.58 Met deze woorden bekrachtigen zij de wisseling van de 
macht die in de nacht van 21 op 22 januari 1798 plaatsvond. Gesteund door Franse troepen 
hadden Bataven uit het kamp van de radicale unitariërs – met als voormannen Pieter Vreede 
(1750-1837) en Wybo Fijnje (1750-1809) – op deze omwenteling aangestuurd. 
Verantwoordelijk voor de regie was de Franse ambassadeur Charles Delacroix (1754-1808) 
die, gesteund door Joubert, de coup van 22 januari samen met voornamelijk Amsterdamse 
radicalen tot in detail had gepland.59 Tweeëntwintig volksvertegenwoordigers werden 
gearresteerd door de soldaten die onder leiding van generaal Herman Willem Daendels (1762-
1818) de vergaderzaal waren binnengedrongen. Onmiddellijk werden deze Burgers 
Representanten door hun collega’s uit de Nationale Vergadering gezet en vervangen door 
getrouwe unitariërs. Aanvankelijk kregen de gearresteerde parlementariërs huisarrest, later 
werden zij gezamenlijk gevangen gezet. De meeste arrestanten zouden tot de omverwerping 
van het unitarische regime gevangen blijven.60 
 Onmiddellijk na de staatsgreep ging de radicale Conventie aan de slag met een 
grondwet voor het Bataafse volk. De Bataafse Conventie benoemde een constitutiecommissie 
onder leiding van Willem Ockerse.61 De keuze voor Ockerse zegt iets over de ideologische 
context van de Bataafse Staatsregeling. Willem Ockerse, van oorsprong dominee, wist in de 
hoedanigheid van commissievoorzitter zijn stempel te drukken op het unitarische 
constitutioneel ontwerp. Als auteur van onder andere De Constitutie der Franschen 
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verdeedigd (1793)62 en Ontwerp tot eene algemeene characterkunde (1788-1797) had hij zich 
beziggehouden met grondwetgeving en het Nederlandse natiebesef. Door een combinatie van 
stereotypen en verlicht rationeel betogen, hoopte hij een kader te construeren waarbinnen 
plaats was voor alle Nederlanders. Zo zorgde hij feitelijk voor de ‘psychische acceptatie van 
het unitarisme’ zoals Willem Frijhoff het heeft verwoord.63 In het door Ockerse 
geconstrueerde volksbesef werd de Nederlander gekenmerkt door een streven naar vrijheid. 
Ockerse legde een verband tussen de Nederlandse geografische situatie, in het bijzonder de 
strijd tegen het water, het koele vochtige klimaat, en de vaderlandse neiging tot nijver-, 
huiselijk-, kuis- en redelijkheid. Ockerse zette deze flegmatieke Nederlander af tegen de 
‘bloedrijke’ Fransen, de ‘galachtige’ Engelsen en de Duiters, terwijl hij de provinciale 
verschillen tussen Nederlanders nuanceerde. In al zijn werken betoogde Ockerse dat ieder 
volk een eigen grondwet vereiste om de nationale eenheid te bewaren. Het grootste gevaar 
voor deze eenheid werd gevormd door de aristocratie, met de stadhouder voorop. In zijn 
Ontwerp tot eene algemeene characterkunde stelt hij dat er voor zijn gevoel ‘geen haatlijker, 
slechter of ondraaglijker wezen is (…) dan een echt, geboren, of gemaakt, Nederlandsch 
Aristocraat’. Tot deze Nederlandse aristocraten rekende Willem Ockerse zowel de traditionele 
adel als de gesloten regentenstand.64  

De bedoeling was dat het fundament van de Bataafse grondwet van Franse makelij zou 
zijn. Pierre Claude François Daunou, een van de voornaamste opstellers van de Franse 
constitutie uit 1795, vervaardigde een Projet d’une constitution pour la République batave dat 
op 27 december 1797 was meegegeven aan Delacroix bij zijn vertrek naar Den Haag.65 Maar 
het Projet dat door Daunou was opgesteld werd niet letterlijk overgenomen door de derde 
Bataafse constitutiecommissie. Een andere Fransman, Brahain Ducange, was hiervoor 
verantwoordelijk. Het Directoraat had Ducange aangesteld om Delacroix in de gaten te houden. 
In tegenstelling tot Delacroix sprak Ducange goed Nederlands, onder meer omdat hij zestien jaar 
lang redacteur was geweest van de Gazette de Leyde. Belangrijker nog dan zijn talenkennis 
waren de nauwe banden die Ducange onderhield met de Bataafse radicalen. Zodoende fungeerde 
hij als intermediair tussen de constitutiecommissie en Delacroix. De Bataafse 
constitutiecommissie greep vooral terug op de ontwerpen van haar voorgangers en verwees het 
ontwerp van Daunou min of meer naar de prullenmand. Dat ambassadeur Delacroix hier geen 
actie tegen ondernam, kwam zowel door de taalbarrière als het feit dat de Franse gezant de 
werkzaamheden van de commissie niet onnodig wilde vertragen.66 Charles Delacroix meende 
dat de Bataafse Staatsregeling vooral de sfeer moest ademen van Daunou’s ontwerp. Hij wist 
echter niet dat hij moedwillig door de radicalen met een reeks grondwetsartikelen werd 
opgescheept die niet direct naar de zin van het Franse Directoraat waren. In ruil voor een 
financiële tegemoetkoming van honderdduizend gulden traineerde Ducange de voortgang van 
zijn vertaalwerkzaamheden. Sommige stukken werden te laat vertaald in het Frans, andere 
werden bestempeld als onvertaalbaar en de huishoudster van Ducange had in haar opruimwoede 
‘per ongeluk’ zowel een origineel Nederlandstalig document als de vertaling ervan weggegooid. 
In de vertalingen die Delacroix wel onder ogen kreeg, had Ducange de grootste verschillen met 
het Franse ontwerp zorgvuldig weggepoetst.67  

17 maart 1798 was een heugelijke dag voor het Uitvoerend Bewind. Onder luide 
toejuichingen van de publieke tribune (zo stelt het verslag) werd de unitarische constitutie 
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aangenomen door de bijeengekomen volksrepresentanten. In zijn onwetendheid prees de 
bedrogen Delacroix (‘Vivent les héros du 22 janvier!’) zijn bedriegers op enthousiaste wijze.68 
De uitkomst van de volksraadpleging die op 23 april volgde was geen verrassing. 
Tegenstanders van het bewind, dat wil zeggen degenen die eerder hadden geweigerd de eed 
van afkeer van het stadhouderlijk bestuur af te leggen, waren uitgesloten van deelname. 
Niettemin was bijna een op de vijf inwoners kiesgerechtigd; van hen bracht veertig procent 
daadwerkelijk zijn stem uit.69 De stemgerechtigde Bataven namen de Staatsregeling aan die 
op 1 mei in werking trad. 

De aldus totstandgekomen Staatsregeling vertoont gelijkenissen met haar Franse 
pendant maar zij bevat bovenal inheemse elementen. In het oog springende overeenkomsten 
zijn de nadruk op fundamentele wetten en het principe van eenheid en ondeelbaarheid: de 
constitutie moest de losse Bataafse federatie omvormen tot een krachtige eenheidsstaat. 
Verder kwam een einde aan de voorrechten van de adel, aan de stadsrechten, aan de oude 
gewesten en aan de gilden. De vrijheid van meningsuiting, handel, pers en godsdienst werden 
afgekondigd. In navolging van de Franse grondwetten werd bovendien een duidelijke 
machtenscheiding aangebracht. De wetgevende macht kwam in handen van een parlement 
dat, gelijk de Franse Conseil des Cinq-Cents en de Conseil des Anciens, werd verdeeld in 
twee kamers. Maar anders dan de Fransen vormden beide kamers in principe een enkele 
volksvertegenwoordiging. Ook verschilden het aantal leden en de wijze waarop zij werden 
verkozen: weliswaar kwamen er een Eerste en een Tweede Kamer, maar beide werden door 
burgers gekozen. De grondwet schonk de uitvoerende macht aan vijf zogeheten directeuren. 
Behalve Vreede en Fijnje waren dit de Bataven Van Langen, Wildrik en Fokker. Het college 
van vijf directeuren was duidelijk geënt op het Franse voorbeeld, maar ook hier werd een 
eigen invulling aan gegeven. Kenmerkend is de instelling van acht zogeheten agentschappen 
die de voorgangers vormen van de latere ministeries.70  

Samen met hun agenten ontpopten de vijf directeuren zich tot progressieve 
bestuurders. Binnen zeer korte tijd veranderden ze de staatsinrichting aanzienlijk. Meer nog 
dan in andere Zusterrepublieken was het de Bataafse revolutionairen gelukt om onafhankelijk 
van de Fransen constitutionele hervormingen door te voeren.71 Maar het beleid van de vijf 
directeuren liep spaak. Onder druk van Delacroix hadden zij verzuimd om – zoals de 
grondwet verordende – nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Regeringsleden en 
volksvertegenwoordigers bleven zitten uit angst dat er een nieuw Wetgevend Lichaam werd 
ingesteld dat mogelijk kritisch ten opzichte van het unitarische bewind zou komen te staan. 
Een dergelijke ontwikkeling had zich in Frankrijk namelijk voorgedaan. Ook werd de 
directeuren verweten zichzelf te verrijken, terwijl ze veel van het eigenlijke bestuur aan hun 
agenten overlieten.72 Daarnaast namen de unitariërs een aantal repressieve maatregelen tegen 
iedereen die de eed van afschuw weigerde af te leggen, al werden deze weigeraars niet actief 
vervolgd. Dit laatste leidde tot onbegrip bij zeer radicale Bataven; het eerste juist bij de 
gematigden. Ten slotte vonden de sympathisanten van het nieuwe bewind dat zij niet 
voldoende waren beloond voor hun steun. Vooral de generaals Daendels en Joubert waren 
zeer teleurgesteld over de karige genoegdoening die zij hadden gekregen.73 

Dit alles werd het Bewind aangerekend. In de zomer van 1798 was de rol van de 
unitariërs dan ook uitgespeeld. Op 12 juni volgde onder bescherming van de generaals 
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Daendels en Joubert een tweede coup; met Franse goedkeuring grepen ditmaal gematigde 
Bataven de macht. Bestuurlijk vormden de unitaristen weliswaar een intermezzo in de 
Nederlandse geschiedenis, de reikwijdte van hun hervormingen kan moeilijk onderschat 
worden. De grondwet van 1798 was een hoogtepunt van het Bataafse staatsvormingsproces. 
Onder het kortdurende unitarische bewind trad de eerste echte Nederlandse grondwet in 
werking die van Nederland een eenheidsstaat maakte, zowel op politiek als cultureel vlak.74 
Nochtans is de erfenis van de unitaristen niet ondubbelzinnig. Weliswaar verwerkelijkte het 
radicaal-democratische bestuur de idealen van een nationale staat en burgerlijke vrijheden, 
tegelijkertijd vervreemdde het een groot deel van het volk van de politiek. Het is niet voor 
niets dat Niek van Sas de periode januari-juni 1798 heeft gekenschetst als ‘het draaipunt van 
de revolutie’.75 
 
 
Generaal Bonaparte aan de macht 

Een jaar later dan de Nederlanders beleefden de Fransen een eigen draaipunt. De populaire 
generaal Bonaparte, net terug van zijn Egyptische veldtocht, deed op 18 brumaire jaar VIII (9 
november 1799) een greep naar de macht. Dit was mogelijk omdat het Franse Directoraat 
steeds verder in diskrediet werd gebracht door toenemende inflatie, corruptie en wanbestuur. 
Zoals zoveel Fransen verachtte Bonaparte het ineffectieve en chaotische staatsbestel, en hij 
vreesde dat dit kon leiden tot een terugkeer van de Bourbons. Boven alles presenteerde de 
generaal zichzelf als een verdediger van de Franse Revolutie. In 1800 kwam via een 
gemanipuleerd referendum een constitutie tot stand die een krachtig uitvoerend bestuur 
mogelijk maakte. Dit zogeheten Consulaat kwam onder leiding te staan van een driemanschap 
met Napoleon Bonaparte als Eerste Consul, bijgestaan door Jean-Jacques-Régis Cambacérès 
en Charles François Lebrun. Weliswaar kwamen er een Senaat en een parlement bestaande uit 
twee kamers, elk initiatief lag voortaan bij de Eerste Consul Napoleon Bonaparte. Verder 
werd de Conseil d’Etat opricht. Dit staatsorgaan, dat fungeerde als Bonapartes klankbord, 
kreeg grote invloed. Formeel had het alleen een adviserende functie maar in de praktijk was 
deze Staatsraad een belangrijke machtsfactor.76 Op dat moment was Rutger Jan 
Schimmelpenninck de Bataafse ambassadeur te Parijs. Hij reageerde verheugd op de 
machtswisseling, die hij zag als een terugkeer naar het patriottisme van 1789 en als een kans 
op een bestendige vrede. Hij was met name content met de herbenoeming van Talleyrand als 
minister van Buitenlandse Zaken, en hij hoopte dat Bonaparte de Bataafse Republiek meer 
speelruimte zou bieden. Maar al na enkele maanden werd hem duidelijk dat het Consulaat 
geen koerswijziging zou doorvoeren.77 De Eerste Consul en minister Talleyrand waren ervan 
overtuigd dat de Bataafse grondwet van 1798 niet functioneerde; hierin werden zij gesterkt 
door de berichten van hun ambassadeur te Den Haag, Sémonville, die de opdracht kreeg om te 
onderzoeken welke wijzigingen erin konden worden aangebracht. De Franse wens sloot nauw 
aan bij de onvrede onder veel Bataven die kritiek hadden op de unitarische Staatsregeling. In 
naam was de Bataafse Republiek een eenheidsstaat geworden, maar dit was slechts 
gedeeltelijk het geval. Departementen hadden in theorie beperkte bevoegdheden maar waren 
sterk in het traineren van centrale besluiten, waardoor een niet-functionerend 
overheidsapparaat was ontstaan.78 
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Een eerste opzet voor een nieuwe Staatsregeling werd voorgelegd aan de Eerste 
Consul die na de lezing ervan afraadde om delen aan de Franse constitutie van het jaar VIII te 
ontlenen. Bonaparte ijverde voor een grondwetsherziening die een uitdrukkelijk Nederlandse 
geest ademde om naar buiten toe de autonomie van de Bataafse Republiek uit te dragen. 
Sémonville berichtte van de grote afkeer die de Bataven hadden van een sterke uitvoerende 
macht. Een eenhoofdig bestuur instellen, in de vorm van een president of raadpensionaris, 
werd daarom van de hand gewezen.79 Verder stelde Bonaparte voor om de oude provincies te 
herstellen en te integreren in het overheidsapparaat. Niet alleen in Frankrijk stuitte het 
ontwerp op bezwaren, het kon ook niet de goedkeuring van de Bataafse Eerste Kamer 
wegdragen. De kamerleden wezen erop dat de Staatsregeling van 1798 had bepaald dat een 
grondwetsherziening pas in 1804 mogelijk zou worden. Het ontwerp werd omgewerkt door 
een commissie onder leiding van Van Irhoven van Dam. Dit nieuwe voorstel kreeg steun uit 
Frankrijk, zij het dat Bonaparte niet wilde dat de Bataven een president kregen; de 
uitvoerende macht moest in handen komen van een collegiaal bestuur.80  

Net als de machtswisselingen van 1798 en de Franse coup van 1799 geschiedde de 
invoering van de grondwet op ondemocratische wijze. Het Uitvoerend Bewind wilde de 
nieuwe Staatsregeling direct aan het volk voorleggen, zonder het Vertegenwoordigd Lichaam 
te consulteren. Hoewel twee van de vijf directeuren, François Ermerins (1753-1840) en Jean 
Henri van Swinden (1746-1823) bezwaar maakten, werd de volksvertegenwoordiging 
gepasseerd. Met behulp van het leger ontbonden de drie directeuren het Vertegenwoordigend 
Lichaam. Voorafgaand aan het referendum had Ermerins het Bataafse volk opgeroepen om 
zich te beklagen over de gang van zaken. Hij protesteerde ertegen dat het Uitvoerend Bewind 
tegen zijn zin en die van Van Swinden een nieuwe Staatsregeling wilde invoeren, en keurde 
het bovendien af ‘dat elk Burger zyne Stem niet uitbrengende, geacht zal worden het Ontwerp 
van Staatsregeling te hebben aangenomen’. Ermerins haastte zich erbij te zeggen dat de 
bestaande Staatsregeling voor verbeteringen vatbaar was, maar hij en Van Swinden 
‘wenschen en verlangen, dat dit ten spoedigste, op eene voor het Bataafsche Volk waardige 
wyze moge worden daargesteld’.81 

Ermerins’ campagne mocht niet baten. De volksraadpleging van 1 oktober 1801 was 
niet meer dan een farce; de opkomst bedroeg zestien procent en alle niet-stemmers werden als 
voorstemmers gerekend.82 Op 16 oktober trad de nieuwe gematigde grondwet probleemloos 
in werking, en maakte een einde aan de unitarische Staatsregeling van 1798. De aanvaarding 
ervan werd niet gevolgd door democratische verkiezingen, noch van de 
volksvertegenwoordiging, noch van het Staatsbewind. Deze gang van zaken was tekenend voor 
het politieke klimaat zes jaar na de omwenteling. Meer en meer burgers hadden hun 
revolutionaire enthousiasme verloren, zoals bleek uit de lage opkomst bij het referendum, 
temeer omdat het nieuwe bewind elke schijn van legitimiteit ontbeerde. In de nieuwe 
constitutie was ‘de oppermagt des Volks een loutere woorden-praal’ en zij vernietigde ‘alle 
burgerlijke vrijheid, alle volksrepresentatie’.83 Desondanks spraken sommigen ook de wens 
uit dat de grondwet een tussenweg zou worden tussen een doorgeschoten democratie en een 
autoritair regime; de toneelschrijver Pieter Linthorst, redacteur van het tijdschrift De Mentor, 
hoopte dat in dit ‘theoretische gewrogt (…) die duurzaamheid zal gevonden worden, die tot 
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op heden in alle maatschappelijke inrigtingen – immers blijkens de uitkomst – niet is 
gevonden’.84 
 Het ‘theoretische gewrogt’ was gematigder en korter dan zijn voorganger uit 1798. De 
uitvoerende macht kwam in handen van het Staatsbewind dat bestond uit twaalf zogeheten 
directeuren. De agentschappen werden afgeschaft en vervangen door zogeheten raden. 
Conform Bonapartes eis was de macht van de volksvertegenwoordiging sterk verminderd. Het 
nieuwe Wetgevend Lichaam bestond uit vijfendertig leden die een wetsvoorstel enkel konden 
af- of goedkeuren. Wat zijn daadkracht verder verzwakte, was dat het Wetgevend Lichaam 
niet permanent was maar slechts twee keer per jaar vergaderde. Ook betekende de 
Staatsregeling van 1801 een zeker herstel van de oude provincies, zij het dat Drenthe bij 
Overijssel gevoegd werd. Ten slotte werd het aantal burgerrechten teruggebracht van 72 naar 
19. Met de nieuwe grondwet begon het bestuur aan een politiek van verzoening. Oude 
regentenfamilies werden weer in tal van colleges opgenomen ten koste van radicalen en 
religieuze minderheden. Ook de Orangisten kwamen weer op bestuursposten terecht nadat de 
voormalige stadhouder hen in december 1801 had aangespoord om uit vaderlandsliefde deel te 
nemen aan de publieke zaak.85 Tegenstrijdig was dat juist onder het twaalfkoppige Staatsbewind, 
dat een minder centraal beleid moest gaan voeren dan het Uitvoerend Bewind, de regering via 
wetgeving haar macht over de provincies en lokale overheden juist wist te versterken. De 
nationale schoolwetgeving, die in hoofdstuk vijf aan de orde komt, is hier een goed voorbeeld 
van; ook de provinciale schuldenlasten konden alleen nationaal aangepakt worden. Het was 
tekenend dat het Haagse ambtenarenapparaat in deze periode in omvang toenam, terwijl bij 
federalisering een afname verwacht had mogen worden.86 
 
Een president voor de Bataafse Republiek 

Napoleons oorlogspolitiek en de daarbij gepaard gaande financiële eisen aan de Bataafse 
Republiek zetten de Frans-Bataafse verhoudingen verder op scherp in de eerste jaren van de 
negentiende eeuw. Bonapartes voornaamste kritiek op de zusterrepubliek was het ontberen 
van een sterk gezag. Dit wantrouwen ging mede terug op de Brits-Russische invasie in 
Noord-Holland die in augustus 1799 had plaatsgevonden. Hoewel de vijandelijke troepen 
werden afgeslagen, had het incident volgens Bonaparte de zwakte van de Bataafse Republiek 
bewezen. Hij laakte het gebrek aan Bataafse daadkracht en meende dat de Nederlanders hun 
financiële problemen als excuus gebruikten om onder hun militaire verplichtingen uit te 
komen. Het ongenoegen was wederzijds want de Bataven zaten niet te wachten op een nieuwe 
oorlog, schadelijk als die zou zijn voor de handel. Juist met de Vrede van Amiens (1802) – 
meeondertekend door ambassadeur Rutger Jan Schimmelpenninck, maar in feite een 
overeenkomst tussen Engeland en Frankrijk – was een tijdelijk einde gekomen aan de strijd met 
Engeland. Deze vrede had gezorgd voor een kleine opleving van de Nederlandse handel. 
Napoleon was inmiddels benoemd tot Consul voor het leven, want hij genoot onder het 
Franse volk grote populariteit na de Vrede van Amiens. Zijn optreden werd gepresenteerd als 
de definitieve consolidatie van de originele revolutionaire uitgangspunten en opende de weg 
voor een nieuwe politiek gebaseerd op nationale eenheid, rust en orde.87 

Met een stevige machtsbasis in eigen land kon de Eerst Consul zich nog intensiever 
gaan bezighouden met zijn bondgenoten. Napoleon ergernis over de militaire en bestuurlijke 
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zwakte van Bataafse Republiek deed hem in 1804 besluiten om de Bataafse staatsvorm te 
wijzigen. Rutger Jan Schimmelpenninck zou zijns inziens hiervoor de geschikte persoon zijn. 
De Nederlandse ambassadeur kende een lange staat van dienst. Zowel in de patriottentijd als 
tijdens de Bataafse omwenteling had hij een voorname politieke rol gespeeld. Bovenal had hij 
zeer duidelijke opvattingen over staatsinrichting. Schimmelpenninck was in 1784 te Leiden 
gepromoveerd op een dissertatie over volksregering, waarin hij zich met name baseerde op 
het werk van de Britse denkers Price en Priestley. Deze ideeën combineerde de jonge 
Schimmelpenninck met het klassieke republicanisme. De Verenigde Staten golden als een 
lichtend voorbeeld. Schimmelpenninck stelde dat een regering te allen tijde verantwoording 
schuldig was aan het volk, aangezien het volk zijn wetgevende macht slechts tijdelijk had 
afgestaan aan representanten. Geen sprake was van een onderlinge overeenkomst waarbij de 
bevolking volgzaamheid verschuldigd was aan de regering. In Schimmelpennincks politieke 
denken lag het primaat bij het volk.88 Dit principe verdedigde hij ook na 1795, maar 
gaandeweg veranderden zijn denkbeelden: dat het republicanisme een verheven theorie was 
stond buiten kijf, maar de politiek moest pragmatischer benaderd worden. In 1801 hoopte hij 
dat de macht in handen zou komen van een president naar Amerikaans model. Zijn ontzetting 
was groot toen twaalf personen de uitvoerende macht in handen kregen. Schimmelpenninck 
vond dit een staatsrechtelijk wanproduct en was overtuigd van de noodzaak van een 
grondwetsherziening – zelfs als deze afdeed aan de scheiding van machten waar hij tien jaar 
eerder nog voor geijverd had.89 

Medio september 1804 ontbood Napoleon Rutger Jan Schimmelpenninck voor een 
onderhoud te Keulen. Schimmelpenninck, die al eerder van het plan op de hoogte was 
gebracht door Talleyrand, kreeg de opdracht een voorstel te doen voor een verbeterde 
Staatsregeling. Duidelijk was dat Schimmelpenninck een belangrijke rol moest gaan spelen, al 
was aanvankelijk niet zeker onder welke titel hij dat zou gaan doen.90 Uiteindelijk viel het 
besluit om hem raadpensionaris te maken. Raadpensionaris was van oorsprong de hoogste 
post binnen de Staten van Holland en West-Friesland. Zo fungeerde hij als voorzitter van de 
Hollandse afvaardiging in de Staten-Generaal, en door de contacten met buitenlandse 
ambassadeurs was hij als de officieuze minister van Buitenlandse Zaken van de Zeven 
Provinciën. Zelf had Schimmelpenninck, gezien zijn bewondering voor de Verenigde Staten 
van Amerika, gehoopt zich te tooien met de titel van president. Het raadpensionarisschap was 
een keuze van de Fransen omdat het een minder machtig staatshoofd zou impliceren en 
daarom vermoedelijk sneller geaccepteerd zou worden door de Nederlandse bevolking.91  

Het Staatsbewind werd voor een voldongen feit gesteld en eind april 1805 kon het 
grondwetsontwerp aan het volk worden voorgelegd. De opkomst was slechts vier procent en 
net als in 1801 werden alle onthoudingen als voorstemmen gerekend waardoor de constitutie 
met een overgrote meerderheid werd aangenomen. De Staatsregeling van 1805 was 
aanzienlijk korter dan die van 1801; zij was teruggebracht van 106 naar 87 artikelen. En van 
de negentien fundamentele burgerlijke en politieke rechten waren er slechts negen over. 
Artikel 1 en 2 van de Staatsregeling van 1805 huldigden het grondbeginsel dat wijze 
wetgeving als doel moest hebben ‘het geluk van een Volk’ en dat de wetten gebaseerd 
moesten zijn op ervaringen, de gesteldheid van het land en ‘den Geest en de Zeden der Natie’. 
Deze artikelen waren door Schimmelpenninck opgesteld ter bescherming tegen een al te grote 
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Franse invloed.92 Het opmerkelijkste aan Schimmelpennincks grondwet is dat de 
raadpensionaris in zijn jonge jaren had gepleit voor een volksregering, maar dat die in de 
grondwet van 1805 was gereduceerd tot een minimum. Ofschoon de wetgevende macht 
theoretisch in handen kwam van het Wetgevend Lichaam, schonk de Staatsregeling net als de 
Franse grondwet grote bevoegdheden aan het staatshoofd. De volksvertegenwoordiging was 
in feite volledig onderschikt aan de executieve macht.93 Geheel in tegenspraak hiermee 
verkregen de leden van het Wetgevende Lichaam het recht om zich voortaan tooien met de 
eretitel van Hun Hoog Mogenden; dit was ten tijde van de Zeven Provinciën voorbehouden 
aan de leden van de Staten-Generaal. Bij gebrek aan een vorst belichaamden deze 
hoogmogende heren destijds de soevereiniteit in de Nederlandse Republiek.94 De 
raadpensionaris werd voor vijf jaar gekozen via indirecte verkiezingen. Zijn verregaande 
bevoegdheden waren vergelijkbaar met die van de Franse Eerste Consul. Al met al hoopte de 
raadpensionaris dat de nieuwe staatsordening hem in staat zou stellen het ideaal van een- en 
ondeelbaarheid van de Republiek voorgoed te verwezenlijken. 
 
 
Conclusie 

Rond de wisseling van de achttiende naar de negentiende eeuw ontstond in Frankrijk en in 
Nederland een eenheidsstaat die was gebaseerd op revolutionaire beginselen. In beide landen 
is de hervormingsroep aanvankelijk samengegaan met het verlangen om de oude manier van 
doen weliswaar te verbeteren maar in essentie intact te laten. De Nederlandse patriotten 
poogden oude stedelijke privileges en de Unie van Utrecht nieuw leven in te blazen, en de 
Franse Assemblée beschouwde de monarchie als de natuurlijke gesteldheid van de Franse 
staat. Maar deze wens kwam op steeds gespannener voet te staan met verloop van de 
omwentelingen. In de Noordelijke Nederlanden betekende de Oranjerestauratie van 1787 een 
ommekeer – niet langer werd gestreefd naar een hervorming van de Zeven Provinciën maar 
naar een totaal nieuwe staatsinrichting. Toen de Bataafse Revolutie eenmaal een feit was, 
werd getwist over de vraag hoe die nieuwe constitutie eruit moest zien. Dat zij werkelijk 
nationaal moest worden daarover bestond relatief weinig onenigheid, maar zowel in de Franse 
als de Bataafse Republiek was voortdurend strijd over de mate van inspraak voor burgers en 
de wijze waarop de staat gecentraliseerd diende te worden. 

Belangrijke breekpunten in de revoluties waren de Franse Terreur en de Bataafse 
machtsgreep van januari 1798. Weliswaar is het Bataafse bewind van januari 1798 geen 
equivalent geweest van het Comité de Salut Public, maar de regimes hebben een vergelijkbare 
rol gespeeld. Aan de ene kant trachtten zij een egalitaire maatschappij te creëren en een staat 
te vormen die recht zou doen aan de soevereiniteit van het volk. Aan de andere kant stelden 
zij zich onverzoenlijk op tegen politieke tegenstanders en kreeg hun politiek een repressieve 
wending. Het liberale karakter van de periode daarvoor ging grotendeels verloren. De 
Bataafse Staatsregeling van 1798 was niet alleen een vastlegging van de rechten van het volk, 
zij betekende in de praktijk een beperking van zaken als petitierecht, burgerschap en het recht 
van vereniging. Bovendien leidden de gematigde contrarevoluties van 9 thermidor en juni 
1798 allebei tot een streven naar nationale verzoening. Uiteindelijk kwamen beide landen 
begin negentiende eeuw onder het gezag van één persoon die moest dienen als waarborg voor 
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de rust en saamhorigheid. Generaal Napoleon Bonaparte belichaamde de hoop op een 
gematigde consolidatie van de revolutionaire verworvenheden en ontpopte zich gaandeweg 
tot alleenheerser. In de Noordelijke Nederlanden was het gezag nog nooit zo gecentraliseerd 
geweest als in 1805 onder Schimmelpenninck en terzelfdertijd greep het bestuur expliciet 
terug op het verleden. Het Consulaat was een direct verwijzing naar de Romeinse tijd en 
Rutger Jan Schimmelpennincks negentiende-eeuwse presidentiële portret kreeg een laag 
zeventiende-eeuwse vernis. 
 Niettemin waren er ook grote verschillen tussen het verloop van de Bataafse en Franse 
Revolutie. Het voornaamste onderscheid was dat de idealen van unité et indivisibilité in de 
Bataafse Republiek een grotere breuk vormden met het verleden dan in Frankrijk. Uiteraard 
was ook in de Franse Republiek de erkenning van de volkssoevereiniteit een vernieuwing, 
maar het eenheidsstreven was tevens een bevestiging van een bestaande situatie aangezien het 
land al onder de Bourbon koningen een sterke centralisatie kende. De rationele harmonisering 
van het koninkrijk vormde immers een belangrijk onderdeel van het verlicht absolutisme. Een 
ander verschil betrof de rol van religie tijdens de omwentelingen. Voorafgaand aan de Franse 
Revolutie bestond een sterke katholieke kerk waarmee de revolutionairen hard wilden 
afrekenen. Zij zagen de machtige kerk als een bedreiging voor de ontplooiing van de Franse 
staat. Daarentegen was de protestantse kerk in de Noordelijke Nederlanden veel minder 
invloedrijk en behoorde een aanzienlijk deel van de bevolking tot de katholieken of een 
protestantse minderheid. De Bataafse Revolutie droeg dan ook een christelijker karakter dan 
de Franse omdat de nieuwe machthebbers over het algemeen het geloof niet zagen als een 
risicofactor. 
 In hoeverre heeft de Franse Revolutie haar stempel gedrukt op de Bataafse 
ontwikkelingen? Frankrijk was dominant rond 1800 maar de Franse invloed op Nederland 
was niet in alle perioden even sterk. In de jaren tachtig en negentig van de achttiende eeuw 
speelden ook niet-Franse invloeden een aanzienlijke rol zoals de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsoorlog of verlichte denkers uit andere delen van Europa. En andersom 
hadden de denkbeelden van de Nederlandse patriotten juist hun weerslag op enkele Franse 
eisen tot hervorming. In de beginjaren van de Franse Revolutie onderhield een deel van de 
patriotten in ballingschap nauwe contacten met Franse revolutionairen, maar de meerderheid 
ervan stond afkerig tegen de radicalere koers die de revolutie gaandeweg nam. In 1795 bracht de 
Bataafse Revolutie beide republieken kortstondig nader tot elkaar. Vanaf deze tijd intensiveerden 
de contacten tussen de zusterrepublieken. Niettemin ging dit al snel gepaard met onvrede van 
beide kanten. Bataven waren gekrenkt door de Franse financiële en militaire eisen die zij zagen 
als een aantasting van hun autonomie. De Fransen behandelen hun revolutionaire broeders met 
een grote mate van vooringenomenheid en hadden weinig oog voor de politieke gevoeligheden 
in de Bataafse Republiek. Zij lieten veelal hun eigenbelang prevaleren. Nochtans waren ook de 
Bataven opportunistisch. De radicale staatsgreep van 1798 was mogelijk dankzij Franse steun, 
maar toen vanuit Parijs een constitutie werd opgedrongen wisten de radicalen deze heimelijk 
naar eigen hand te zetten.  
 Bracht het aanbreken van de napoleontische tijd nieuwe kansen voor de Frans-
Nederlandse betrekkingen? Hoezeer Schimmelpenninck ook hoopte dat Bonapartes coup van 
1799 een koerswijziging zou inhouden, de Franse houding jegens de Bataafse Republiek bleef 
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onveranderd. De Eerste Consul beoordeelde de zusterrepubliek vooral op het financiële 
potentieel voor de bekostiging van zijn eigen oorlogen. Toen de Bataven onmachtig bleken om 
aan zijn eisen te voldoen, besloot hij om in te grijpen. Dit stuitte op weinig weerstand bij de 
Nederlandse bevolking. Men hoopte vooral dat de nieuwe staatsinrichting duurzaam zou zijn om 
zo de rust te garanderen. In 1805 was dat niet anders. Schimmelpennincks bewind liet weinig 
over van de volkssoevereiniteit maar was wel een waarborg voor de Bataafse autonomie; dat was 
vooralsnog het belangrijkste. Bovendien ijverde Napoleon noch in 1801, noch in 1805 voor een 
directe kopie van de Franse grondwet. Hij was enerzijds ervan overtuigd dat de Nederlandse 
volksaard niet zou stroken met de Franse staatsinrichting; anderzijds had hij er belang bij dat 
de Europese mogendheden de Bataafse Republiek bleven beschouwen als een onafhankelijke 
staat. Aldus was begin negentiende eeuw een precair evenwicht ontstaan tussen beide 
ondeelbare republieken. De betrekkingen tussen Frankrijk en Nederland zouden verder op de 
proef gesteld worden in de periode vanaf 1806 met de introductie van de monarchie. 
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HOOFDSTUK 2 

 

Tussen Republiek en Koninkrijk 

De moeizame constructie van de  constitutionele monarchie 

 
 
Op 28 mei 1806 schreef een heer te Parijs een brief aan een Amsterdamse vriend over de 
geruchten die in Frankrijk de ronde deden aangaande de toekomst van de Bataafse Republiek. 
Naar verluid zou een Bataafse afvaardiging van diplomaten op zondag 8 juni een audiëntie 
hebben bij de Franse keizer. Tevens trok het de aandacht van velen dat Napoleons broeder 
Louis al geruime in Parijs aanwezig was. Het verhaal ging dat het vermoedelijke treffen 
tussen de Bataven en de keizer van groot belang was: 
 

Daar men stellig verzekerd, dat de gezegde Vorst, met de Waardigheid van 
Constitutionele Koning, aan het hoofd van het Bataafsche Gouvernement zal worden 
geplaatst (…) de Constitutie van 1805, voor zoo verre dezelve hier niet door word 
veranderd, blijft in kragt.1 

 
 ‘Een heer te Parijs’ zag zijn vermoedens werkelijkheid worden. Exact een week na 
zijn brief nam Rutger Jan Schimmelpenninck ontslag als raadpensionaris en een dag later, op 
donderdag 5 juni 1806, werd de Bataafse Republiek vervangen door het Koninkrijk Holland. 
Daarmee kwam een eind aan meer dan twee eeuwen republikeins staatsbestel in de 
Noordelijke Nederlanden. Men kan dus zonder te overdrijven stellen dat de introductie van de 
constitutionele monarchie een van de meest vernieuwende aspecten van koning Lodewijk 
Napoleons bewind was. Verbazend genoeg heeft de precieze wijze waarop de Bataafse 
Republiek transformeerde tot het Koninkrijk Holland bijzonder weinig aandacht gehad. Nog 
steeds is de vestiging van de constitutionele monarchie, zoals Wyger Velema recentelijk heeft 
vastgesteld, ‘een onderbelicht onderdeel in de geschiedschrijving over het ontstaan van het 
moderne Nederland’.2 Evenzeer hebben historici in het verleden Lodewijks rol als 
wegbereider van het Nederlandse koningschap vaak onderschat of genegeerd. De roeping van 
de nieuwe koning was volgens hen ‘een trouwe en niet weifelende grensbewaker van het 
noorden te zijn, gesierd met den Koningstitel’.3 Niettemin had koning Lodewijk Napoleon 
zeer duidelijke staatkundige ideeën en was hij zich ervan bewust hoe hij deze kon aanwenden 
om zijn koningschap invulling te geven. 
 In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de moeilijkheden die ontstonden toen de 
Republiek moest wijken voor een koninkrijk en de verschillende wijzen waarop Lodewijk 
Napoleon deze problemen trachtte op te lossen. Daarbij is een aantal concepten van groot 
belang. Begrippen als erfelijkheid, keizer- en koningschap, en soevereiniteit werden door 
verschillende groepen op afwijkende manieren uitgelegd en toegepast. Met name het 
erfelijkheidsprincipe dat in het revolutionaire tijdvak met zoveel vuur was bestreden, bleek in 
de vroege negentiende eeuw opnieuw aan populariteit te winnen. Tegelijkertijd hadden de 
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revoluties het zwaartepunt van de politiek verschoven naar het concept volkssoevereiniteit. 
Daarom zal allereerst worden gekeken naar de transformatie van de Franse Republiek tot een 
keizerrijk en de creatie van een stelsel van vazalvorstendommen. Vervolgens wordt ingegaan 
op de moeilijkheden die met de introductie van het Hollandse koningschap gepaard gingen, en 
de verschillende opvattingen die Hollanders, de Franse keizer en Lodewijk Napoleon hadden 
over de monarchie. Onderzoek naar de stichting van de Hollandse monarchie kan niet beperkt 
blijven tot een historische analyse van problematische begrippen. Om de constructie van de 
constitutionele monarchie verder te ontleden, wordt dieper ingegaan op de grondwettelijke 
basis van het Koninkrijk Holland. Met name zal aandacht worden geschonken aan de 
pogingen van Lodewijk Napoleon om zijn koningschap verder inhoud te geven door een 
herschrijving van de grondwet. Koning Lodewijk trachtte zijn politieke ambities te vertalen in 
nieuwe wetgeving, en wist daar deels in te slagen. Een relatief onbekende conceptgrondwet 
uit 1809 maakt inzichtelijk hoe de koning de toekomst van zijn koninkrijk voorzag. Ten slotte 
komt aan de orde in hoeverre Lodewijk Napoleons bestuursstijl van Franse origine was en of 
het jaar 1806 een abrupt einde betekende voor de Republiek in Nederland. 
 
 
Herwaardering van de monarchie 

De implementatie van de monarchie in Nederland moet gezien worden in het licht van een 
algemenere tendens, namelijk die van een herwaardering van de monarchie, en – daarmee 
samenhangend – van het erfelijkheidsprincipe. Van grote invloed was dat Frankrijk in 1804 de 
republiek had verruild voor een staat met aan het hoofd een erfelijke vorst. Na de Franse 
Revolutie was Frankrijk in een politiek turbulente periode terechtgekomen die in 1799 
eindigde met de machtsovername van Napoleon Bonaparte. Zijn bewind maakte een einde aan 
de wanorde en beloofde betere tijden. Velen zagen Napoleon als strikt noodzakelijk voor het 
behoud van de rust en orde in het land. Vanaf het begin van de negentiende eeuw gingen er 
dan ook stemmen op om Napoleon Bonaparte te verheffen tot een erfelijk staatshoofd. Het 
initiatief voor deze staatsrechtelijke verandering kwam vanuit het Tribunaat, zoals de Franse 
Tweede Kamer vanaf 1799 werd genoemd. Doorslaggevend was de enorme druk die het leger 
op de tribunen uitoefende; tienduizenden soldaten tekenden petities om Napoleon als erfelijk 
staatshoofd aan te stellen.4 Jean François Curée (1756-1835) bepleitte in april 1804 als eerste 
tribuun de noodzaak van een erfelijk staatshoofd. Hij zag dit niet als verraad aan de Franse 
Revolutie maar juist als een terugkeer naar de oorspronkelijke ideeën van 1789. Het 
koningschap had immers in 1789 niet ter discussie gestaan, zo betoogde Curée. Maar omdat 
Lodewijk XVI niet bereid was geweest om het nieuwe constitutionele koningschap inhoud te 
geven, en de Bourbons heel Europa tegen de Franse Revolutie hadden opgehitst, had de 
koning eenzijdig het sociale contract met het Franse volk verbroken. Om hun standpunt kracht 
bij te zetten, verwezen de leden van het Tribunaat naar de Engelse Glorious Revolution van 
1688, toen het Engelse volk de Stuarts afzette ten gunste van William en Mary. Dit had laten 
zien dat een volk in zijn recht stond wanneer het zich ontdeed van een onrechtvaardige 
koning. Hoewel een enkeling de terugkeer van een dynastie niet onderschreef, vreesden de 
meeste tribunen dat een gekozen regering opnieuw aanleiding zou geven tot tweedracht onder 
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de Fransen. Alleen een vorst zou tegenwicht kunnen bieden.5 De dynastievorming van 
Bonaparte had dus – enigszins paradoxaal – geen reactionair maar een revolutionair oogmerk. 

Het zou logisch zijn geweest wanneer Napoleon de titel van koning had aangenomen, 
te meer omdat de verwijzingen naar 1688 en 1791 verwezen naar een monarchaal verleden. 
Niettemin experimenteerde de Franse staat met een andere staatsvorm: het keizerrijk. 
Meerdere oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. Zo verwees de keizerstitel naar het klassieke 
Rome. Al vanaf de coup van 1799 maakte de Franse overheid veel gebruik van Romeinse 
symbolen en namen, denk aan Consul, Senaat en Tribunaat.6 Ook refereerde Napoleon graag 
aan keizer Karel de Grote om zijn autoriteit te legitimeren. Beide staatshoofden waren, zoals 
het Tribunaat het verwoorde: ‘vainqueur des Germains, le protecteur de l’Italie, le législateur 
de France, l’honneur des guerriers, l’émule des savants, le restaurateur de l’instruction 
publique’.7 Bovendien was de term empire al dertig jaar in zwang om Frankrijk als 
geografische eenheid aan te duiden, waarbij het uitgestrekte rijk van de Galliërs (dat grote 
stukken van het latere Duitsland, Italië en de Lage Landen omvatte) als voorbeeld diende. 
Verder straalde het keizerschap een grootsheid uit die Napoleon goed kon combineren met 
zijn Europese ambities. Het was slechts een kleine stap van ‘la Grande Nation’ naar ‘Empire’. 
Empereur, empire, en impérial kenden kortom een veelheid aan betekenissen, hetgeen de 
keizer veel ruimte liet om zijn eigen invulling aan het keizerschap te geven. 

De keizerstitel had nog een voordeel. Volgens veel Tribunaatsleden was het keizerrijk, 
in navolging van het oude Rome en het Heilige Roomse Rijk, niet in tegenspraak met de 
Republiek. Sommigen zagen Bonaparte, net als Augustus en zijn opvolgers als l’Imperator 
républicain wiens roeping het was om de Republiek te verstevigen, en niet om haar te gronde 
te richten. Tevens was van belang dat de keizerstitel werd gezien als een mandaat van het volk 
aan Napoleon. Zijn keizerschap stond of viel bij het respecteren van de soevereiniteit van de 
Franse natie. Het keizerlijk systeem zoals de leden van het Tribunaat dat presenteerden, had 
alle schijn van een constitutionele monarchie, gebaseerd op de soevereiniteit van het volk. Dit 
contract tussen Bonaparte en de Franse natie beloofde zelfs een democratischer gang van 
zaken dan onder het Consulaat. Achter de schermen bewoog Napoleon de Senaat echter om 
zijn macht aanzienlijk te vergroten. Vooral de onafhankelijkheid van de rechterlijke en 
wetgevende macht werd sterk beknot, net als de vrijheid van pers.8 In de volksstemming die 
volgde werd de grondwet met een grote meerderheid aangenomen. Tegenstanders wisten uit 
vorige volksraadplegingen dat tegenstemmen tamelijk zinloos was omdat de uitslag toch 
gemanipuleerd zou worden. Bovendien werden zij afgeschrikt door Napoleons gevreesde en 
alomtegenwoordige politieapparaat.9 

De Franse grondwet van het jaar XII (1804) telde 142 artikelen, waarvan de eerste 
twee bepaalden dat Bonaparte voortaan Empereur des Français zou zijn. Het keizerschap werd 
volgens de Frankische lex salica erfelijk verklaard in de mannelijke lijn. Aangezien Napoleon 
zelf geen kinderen had, liet het Franse recht (zie het hoofdstuk over de Code civil) hem de 
mogelijkheid van adoptie. Bij gebrek aan adoptiefkinderen ging de keizerlijke waardigheid 
over op Joseph Bonaparte en diens nageslacht. Louis Bonaparte was tweede in lijn van 
erfopvolging. Enkele nieuwe regeringsfuncties werden gecreëerd die geënt waren op 
instituties uit de Franse monarchie en het Heilige Roomse Rijk. Zo kregen Louis Bonaparte 
en Charles François Lebrun, die van 1806 tot 1813 de vroegere Bataafse Republiek zouden 
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regeren, respectievelijk de archaïsche titels van connétable en architrésorier. Nochtans was 
hun invloed zeer beperkt. De keizer had alle feitelijke macht zelf in handen. Zijn Staatsraad 
werd invloedrijker dan ooit, terwijl de twee kamers van het Franse parlement vleugellam 
werden gemaakt.10 In 1807 zou het Tribunaat zelfs worden opgeheven. Frankrijk was een 
dictatuur geworden. 

Op 2 december 1804 vond de officiële keizerlijke kroning plaats. Deze kreeg een 
expliciet katholiek karakter. Een select gezelschap mocht in de Notre-Dame van Parijs getuige 
zijn van de mis waarin Napoleon door paus Pius VII met de keizerlijke waardigheid bekleed 
werd. Nadat de paus vertrokken was, volgde het wereldse onderdeel van de kroning: het 
serment constitutionnel, waarin de keizer beloofde om de grondwet te eerbiedigen, de 
verworvenheden van de Franse Revolutie te verdedigen, de integriteit van het Franse 
grondgebied te bewaren, en het geluk van de natie te bevorderen. Bovendien zouden de 
vrijheid van godsdienst, gelijkheid voor de wet en de burgerlijke en politieke vrijheden 
gewaarborgd worden. Zolang de keizer zich aan deze beloftes hield, was het volk 
gehoorzaamheid verschuldigd: Napoleon en de Fransen gingen een sociaal pact aan.11 De 
tekst van de eed luidde: 

 
Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la République ; de respecter et de faire 

 respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter 
 l’égalité des droits, la liberté politique et civile, l’irrévocabilité des ventes des biens 
 nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n’établir aucune taxte qu'en vertu de la loi ; de 
 maintenir l’institution de la légion d'honneur ; de gouverner dans la seule vue de 
 l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. 

 
Deze belangrijke ceremonie in de Notre-Dame werd vereeuwigd door de schilder 

Jacques-Louis David (1748-1825) in zijn beroemde Le Sacre. De artiest nam het niet zo nauw 
met de werkelijkheid. Zo zwakte hij de rol die de paus speelde af ten gunste van de keizer.12 
Met de kroning was de rehabilitatie van het erfelijkheidsprincipe een feit. De volgende stap 
werd op 30 maart 1806 gezet toen archichancelier Cambacérès de Franse Senaat informeerde 
over het keizerlijk voornemen om in heel Europa ‘le système du gouvernement héréditaire’ in 
te voeren. Napoleons zwager Joachim Murat werd groothertog van Kleef en Berg. De 
Venetiaanse provincies kwamen toe aan het koninkrijk Italië, waar stadhouder Eugène de 
Beauharnais sinds 1805 namens zijn schoonvader de scepter zwaaide. Joseph Bonaparte kreeg 
de macht in Napels. (Twee jaar later maakte Napoleon hem koning van Spanje en werd diens 
zwager Joachim Murat koning van Napels).13 Later volgden het koninkrijk Westfalen, met 
aan het hoofd Jérôme Bonaparte, en uiteraard het Koninkrijk Holland. Een supranationaal 
stelsel van napoleontische vorstendommen was een feit.14 
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2. Fragment van Jacques-Louis Davids Le Sacre de Napoléon, 1804. Links op de voorgrond Napoleons 
naaste familie, onder wie Louis, Hortense en hun oudste zoon. 

 
 
Problemen met het koningschap 

Ook de Bataafse Republiek moest wijken voor een napoleontisch vorstendom. Al wierp het 
beleid van raadpensionaris Schimmelpenninck zijn vruchten af (een nieuw belastingsysteem, 
bestuurlijke hervormingen en de eerste onderwijswet), Napoleon was ontevreden. Het 
Bataafse bestuur was volgens de keizer nog steeds instabiel – een tekortkoming die in zijn 
ogen terug kon worden herleid op het politieke systeem in de Noordelijke Nederlanden. De 
Franse keizer was met name ontevreden over de zwakke Bataafse vloot en de sluikhandel met 
Engeland. Bovendien was Napoleon ongerust over Schimmelpennincks oogziekte. Rutger Jan 
Schimmelpennincks ‘presidentschap’ heeft dan ook nauwelijks een jaar geduurd. Zowel in 
letterlijke als in figuurlijke zin meende Napoleon dat de raadpensionaris blind was geworden. 
Zo schreef Napoleon op 7 februari 1806 aan zijn broer Joseph: ‘Schimmelpenninck ne voit 
plus clair; il a perdu entièrement la vue’.15 Met het aan de kant zetten van Schimmelpenninck 
kon de keizer verder bouwen aan zijn familie-imperium. Toen Talleyrand in februari 1806 
Schimmelpenninck verzocht om een betrouwbaar persoon te sturen voor een gesprek over een 
toekomstige hervorming van de Bataafse staat, was het de raadpensionaris overduidelijk dat zijn 
regering op haar eind liep.16 

Welk bestuurstype kon keizer Bonapartes goedkeuring dan wel wegdragen? In de 
optiek van de keizer kon alleen een monarchie voorkomen dat de Nederlanders door de 
Engelsen onder de voet werden gelopen of zouden gaan terugverlangen naar het ancien 
régime. Zoals hij later bij de benoeming van Lodewijk tot koning van Holland zou zeggen tot 
de aanwezige Bataven: 
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J’ai d’abord été frappé des inconvéniens attachés à la forme incertaine de votre 
gouvernement. Gouvernée par une assemblée populaire, elle eût été influencée par les 
intrigues et agitée par les puissances voisines. Gouvernée par un magistrat électif, tous 
les renouvellements de cette magistrature eussent été des momens de crise pour 
l’Europe, et le signal de nouvelles guerres maritimes. Tous ces inconvéniens ne 
pouvaient être parés que par un gouvernement héréditaire.17 

 
Desondanks hield de keizer zich op de vlakte wat de exacte aard van de toekomstige 

Nederlandse regering betreft. Dit houdt verband met zijn denkbeelden over het Hollandse 
koningschap. Keizer Napoleon hanteerde ‘koning’ en ‘stadhouder’ als synoniemen om een 
soevereine vorst aan te duiden, bijvoorbeeld in een brief aan Talleyrand van 14 maart 1806 
(‘Je n’aurai pas même difficulté à lui [Louis] donner le titre de stathouder’) en aan Joseph 
Bonaparte van 31 maart 1806 (‘le prince Louis sera fait stathouder héréditaire de Hollande’). 
Soms duidde hij het toekomstige Hollandse staatshoofd aan met ‘koning’. Op 8 maart schreef 
Napoleon bijvoorbeeld: ‘il serait possible que je fisse Louis roi de Hollande’.18 Nochtans had 
het stadhouderschap van oudsher geen monarchaal karakter. In de Habsburgse tijd was de 
stadhouder letterlijk de gewestelijke plaatsvervanger van de vorst. Met het ontstaan van de 
Republiek nam de stadhouder verscheidene bestuurlijke en militaire functies waar, maar de 
soevereiniteit ging over op de Provinciale en Generale Staten. Het waren de Staten die de 
stadhouder in dienst namen of ervoor konden kiezen (zoals in 1650 en 1702) om geen 
stadhouder aan te stellen. Dat het stadhouderschap in 1748 erfelijk werd verklaard, betekende 
nog altijd niet dat de Oranjes soevereine vorsten waren. Zij bleven in essentie dienaren van de 
Staten. 
 
Erfelijkheid en soevereiniteit 

Wat waren de gevoelens in de Bataafse Republiek over het monarchale staatsbestel? 
Schimmelpenninck was in ieder geval een uitgesproken tegenstander van de monarchie. Toen 
de raadpensionaris admiraal Carel Hendrik Ver Huell naar Parijs zond om met Napoleon te 
overleggen, drukte hij hem op het hart dat een erfelijk staatshoofd onverenigbaar was met de 
Bataafse volksaard. De Bataven hadden ‘nooit den nationalen afkeer tegen eene erfelijke macht 
kunnen overwinnen’. ‘Gij kent de natie, waartoe gij behoort’, instrueerde de raadpensionaris, ‘gij 
weet hoe wars zij is van alle denkbeeld der invoering van een buitenlandsch regeerend huis in 
haar midden’.19 Op 14 maart 1804 ontving Napoleon admiraal Ver Huell en liet hij hem weten 
dat hij zijn broer Louis zou gaan benoemen tot koning van Holland. Wanneer de Bataven niet 
akkoord gingen, zouden zij worden ingelijfd bij Frankrijk. ‘La Hollande est sans exécutif; il lui 
en faut un: je lui donnerai le prince Louis’, zoals hij na afloop van dit gesprek aan Talleyrand 
schreef, ‘c’est une affaire à laquelle je suis décidé; cela, ou bien la réunion’.20 

Een opgedrongen monarchie of annexatie… de keus was aan de Bataven. Ondanks deze 
niet mis te verstane bewoordingen kreeg ook de tweede Bataafse delegatie diplomaten (die in 
april en mei met minister Talleyrand onderhandelde over een verdrag tussen beide landen) de 
uitdrukkelijke opdracht om de identiteit van de Bataafse Republiek te behouden.21 Elke 
wijziging van staatsvorm moest in overeenstemming worden gebracht met het ‘caracter der 
Natie’; vergeefs poogden zij de Franse overheid ervan te overtuigen dat het Bataafse volk 
geen koning zou verdragen.22 Tot ongenoegen van de keizer presenteerden de vijf 
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gedeputeerden de Bataven als een vrijheidslievende natie die niet berekend was op een 
monarchie. Zij meenden dat elke wijziging in de staatsvorm ‘een voorwerp van den beslissing 
van het volk’ moest zijn.23 Over de toekomst van de Bataafse Republiek wenste Napoleon 
echter niet te marchanderen. Hij stelde op 28 april een ultimatum: als de Bataafse Republiek 
niet binnen acht dagen zijn broer Louis officieel zou vragen als staatshoofd, kwam de keizer 
zelf orde op zaken stellen. De Bataafse diplomaten zagen zich genoodzaakt de erfelijke 
monarchie te accepteren. 

De botsende denkbeelden over het koningschap zijn verder te illustreren aan de hand 
van een discussie tussen de Franse minister Talleyrand en de Bataafse diplomaten. Inzet was 
de precieze tekst die de Bataven zouden uitspreken bij de plechtige benoeming van Louis 
Bonaparte. Talleyrand en de Bataven moesten zeven keer met elkaar om te tafel zitten voordat 
zij het eens konden worden. Tijdens de onderhandelingen had Talleyrand verlangd dat 
woordvoerder Carel Ver Huell zou benadrukken dat het gehele Bataafse volk de troon 
aanbood aan Louis Napoleon. De invoering van de monarchie moest dus de wil van het volk 
zijn. Maar Ver Huell en de zijnen hielden er andere ideeën op na. De raadpensionaris had erop 
gestaan dat de kroon niet in zijn naam aan Lodewijk verleend werd, maar uit naam van het 
zogeheten Groot Besogne dat op 10 april voor het eerst bijeenkwam. Dit was een officieuze 
vergadering van notabelen die op persoonlijke titel deelnamen om de aanzet te geven tot de 
onderhandelingen met Frankrijk. Schimmelpenninck kon zijns inziens geen voorstel doen om 
een mogelijk verdrag te ratificeren omdat dat indruiste tegen de aard van het 
raadpensionarisschap en strijdig was met de Staatsregeling van 1805 waarop hij een eed had 
afgelegd.24 

Inzet van de Bataafs-Franse onderhandelingen was dan ook de precieze tekst van het 
verdrag én wijze waarop Lodewijk het koningschap kreeg aangeboden. De Bataafse delegatie 
was niet zonder meer toeschietelijk. Aanvankelijk wilden de diplomaten niet verder gaan dan 
de troon aan te bieden namens de Bataafse overheid. Zowel de conceptvoordracht van Gogel 
als de eerste twee van Ver Huell spreken enkel van ‘le vœu’ of ‘le vœu sincère’ van de 
raadpensionaris, zijn regering en Hun Hoog Mogenden. Bovendien sprak geen van hen over 
een ‘roi’ maar over ‘chef suprême’, ‘la tête du gouvernement’, of ‘chef suprême à Notre 
République’!25 Op zijn beurt was Talleyrand hier niet gelukkig mee. De legitimiteit van de 
nieuwe monarchie stond immers op het spel. Zijn voorstel was dan ook om de Bataven het 
volgende te laten zeggen:  
 

Nous sommes, sire, chargés d’exprimer à V.M. le vœu de notre peuple et celui de ses 
représentans [mijn cursivering], nous la supplions de nous accorder, comme chef 
suprême de notre république, comme roi de Hollande, le prince Louis.26 

 
In dit geval zou het zowel de wil van het volk als die van de volksvertegenwoordigers zijn 
geweest om Lodewijk aan te stellen als staatshoofd. Maar zelfs het uiteindelijke voorstel van 
Talleyrand werd nog afgezwakt. Bij de benoeming van koning Lodewijk beklemtoonde Ver 
Huell dat de Bataafse Republiek door de omstandigheden gedwongen werd om het verdrag te 
tekenen, opdat zij haar eigenheid kon behouden. Derhalve schroomden de gedelegeerden om 
de troon namens de Nederlandse natie aan te bieden: 
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Ses représentans ont mûrement et solennellement délibéré sur les circonstances du 
temps et sur les effrayantes probabilités de l’avenir. (…) Nous sommes, sire, chargés 
d’exprimer à V.M. le vœu des représentans de notre peuple [mijn cursivering] ; nous 
la prions de nous accorder, comme chef suprême de notre république, comme roi de 
Hollande, le prince Louis.27 

 
De keizer deed geen poging om voorzichtig te formuleren en stelde eenvoudigweg: ‘Je 
proclame roi de Hollande, le prince Louis’.28 Merk overigens op dat in de uiteindelijke 
toespraak van de Bataven gesproken wordt van ‘chef suprême de notre république’ en over 
‘roi de Hollande’. Lodewijk kreeg dus een dubbelzinnig ambt aangeboden, dat van koning 
van een republiek. Hiermee verwezen de Bataven impliciet naar de Poolse monarch die op 
een vergelijkbare manier werd aangeduid; dit was zeer tegen de zin van Talleyrand omdat 
Polen geen erfelijke monarchie was geweest. De Poolse vorst werd destijds gekozen en een 
koningschap naar Pools voorbeeld was daarom onverenigbaar met het erfelijkheidsprincipe.29 
Juist dit principe was iets waar de keizer op gebrand was. Lodewijk Napoleon nam dan ook in 
zijn eerste regeringsjaar een standpunt in ten opzichte van de Poolse monarchie. In het literair-
propagandistische tijdschrift Le Vrai Hollandais, de monarchale spreekbuis, werden Rousseau 
en Montesquieu aangehaald om aan te tonen dat een ‘roi héréditaire’ voor Polen het beste was 
geweest. ‘Le systême monarchique mixte’, zo legde de redacteur van Le Vrai Hollandais de 
philosophes in de mond, ‘était le seul qu’ils croiaient propre aux peuples Européens’.30  

Minstens zo belangrijk als hoe over de monarchie werd gesproken, is wat er niet over 
gezegd werd. Geen van de aanwezige sprekers refereerde namelijk aan het concept 
soevereiniteit. Omzichtig werd het woord vermeden. Wanneer de Bataven onderling spraken 
over de ‘Souverainiteit der Natie’, dan moest die gedeeld worden door ‘het Opperhoofd 
(hetzij Koning, of onder een andere titul) en Haar Hoog Mogenden de Staten Generaal’, 
waarnaast bovendien een raadpensionaris zou worden aangesteld.31 In zijn toespraak op de 
benoemingceremonie gaf admiraal Ver Huell geen blijk van een overdracht van de 
soevereiniteit op de koning, noch gingen Napoleon of Lodewijk expliciet hierop in. Het gemis 
van ‘soevereiniteit’ wordt nog duidelijker wanneer we kijken naar de mededeling die de 
keizer diezelfde dag deed aan de Franse Senaat, waarin juist wel nadrukkelijk gesproken werd 
van soevereiniteit. 

 
Nous avons proclamé notre bien-aimé frère Louis Napoléon, roi de Hollande, pour 
ladite couronne être héréditaire, en toute souveraineté [mijn cursivering] par ordre de 
primogéniture dans sa descendance naturelle, légitime et masculine.32 

 
Niet alleen tijdens de benoeming van Lodewijk ontbrak elke verwijzing naar soevereiniteit. 
Ook in het uiteindelijke Verdrag van Paris, getekend op 24 mei 1806, ontbrak de zinsnede ‘en 
toute souveraineté’ en werd het koninklijk gezag enkel in termen van gedelegeerde macht 
gedefinieerd: 
 

Sur la demande formelle faite par leurs Hautes Puissances représentant la République 
Batave, que le Prince Louis Napoléon soit nommé et couronné Roi héréditaire et 
constitutionnel de la Hollande (…) le Prince Louis Napoléon possèdera cette couronne 
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sous le titre de Roi, et avec tout le pouvoir et toute l’autorité qui seront déterminés par 
les lois constitutionnelles.33  

 
Wat Lodewijks installatie als soevereine vorst nog verder benadeelde, was dat hij 

nimmer in Holland werd gekroond. Anders dan de keizer, die zijn Sacre tot in de details had 
geregeld, moest Lodewijk het doen met een vluchtige plechtigheid, zonder de pracht en praal 
die bij een dergelijke ceremonie verwacht zou mogen worden. De bedoeling was dat de 
koning van Holland te zijner tijd in Amsterdam officieel ingehuldigd zou worden. Op 6 juni 
schreef Napoleon zijn broer: ‘Il aura un couronnement; mais il faut le remettre à un an’. 
Eenmaal in Holland aangekomen was Lodewijk een koning zonder kroning. Hij vroeg zijn 
broer wanneer hij eindelijk zou worden gekroond, want hij werd hier vaak naar gevraagd. 
Eind augustus heette het nog dat de kroning ‘ne peut avoir lieu qu’à la paix maritime’, en half 
november werd de kroning nog verder uitgesteld. ‘Il faut attendre la paix générale’, aldus de 
keizer. Maar zover zou het nooit komen en Lodewijk bleef klagen dat zijn broer hem niet als 
koning behandelde maar als remplaçant van Schimmelpenninck.34 Of de keizer werkelijk van 
plan is geweest Lodewijk ooit te laten kronen, valt moeilijk te zeggen. Met zijn weigering 
ontnam Napoleon de kersverse koning in ieder geval een belangrijk symbolisch ijkpunt dat 
zou hebben kunnen bijdragen aan de legitimatie van het koninklijk gezag. 
 
Gevoelens van onbehagen met de monarchie 

De Bataafse bestuurders waren over het algemeen dus afkerig van het monarchale 
soevereiniteits- en erfelijkheidsbeginsel omdat die onverenigbaar zouden zijn met de 
grondslagen van de Bataafse Republiek. Maar behalve dergelijke ‘formele’ vraagstukken 
waren er ook meer wijdverspreide gevoelens van onbehagen met de monarchie. Verscheidene 
personen spraken zich in pamfletten uit tegen de aanstelling van Louis Bonaparte. Neem de 
Brieven over de tegenwoordig in omloop zijnde geruchten waarin twee vrienden van 
gedachten wisselen over de legitimiteit van de aanstaande machtswisseling. Volgens de 
briefschrijvers – die worden opgevoerd door de Harderwijkse hoogleraar staats- en 
volkenrecht Joan Melchior Kemper – zijn er slechts twee mogelijkheden: of de Bataafse 
regering wijst ieder Frans voorstel van de hand, waartoe zij volgens de Staatsregeling geheel 
bevoegd is, of de Bataven moeten zich in een volksraadpleging over de kwestie kunnen 
uitspreken. Instemming met de tot dusver gedane voorstellen zijn ‘door de Constitutie 
verboden, en door den eed op die Constitutie gedaan, onmogelijk gemaakt’.35 Bovendien 
menen andere schrijvers ook dat de belangen van het Bataafse volk niet door een buitenlandse 
vorst kunnen worden behartigd en spreken de hoop uit dat een vorst ‘nimmer beproeven zal 
van burgers onderdanen te maken’.36 Nochtans leidden al deze geruchten niet tot een spontane 
antimonarchale beweging. Meerdere pamflettisten verwonderen zich over de 
onverschilligheid van hun landgenoten. Een auteur probeerde te achterhalen waar de 
schijnbare desinteresse uit voort kwam. Was de kwestie soms niet belangrijk genoeg? ‘Elk 
republikeinsch hart beantwoordde deeze vraag aan zich zelven’. Hoewel enkele burgers 
initiatieven hadden ontplooid om de regering op haar verantwoordelijkheden te wijzen, 
kregen deze pogingen nauwelijks bijval en werden ‘met een diep stilzwijgen beantwoord’.37 
Een van Joan Kempers personages was sceptisch over de daadkracht van zijn door de vele 



 

 
54 

 

revoluties ‘afgematte’ landgenoten. ‘Zal het grootste getal der Nederlanders’, zo stelde hij, 
‘ook wanneer zij gevraagd worden, niet met onverschilligheid den afloop der zaak afwachten, 
en te huis blijven?’38 Berusting leek zich van veel Bataven meester te hebben gemaakt.  

Uitzonderingen bevestigen de regel. Wellicht het meest sprekende voorbeeld van fel 
protest is dat van Maria Aletta Hulshof geweest. Zij was een pamflettiste die zich reeds in het 
voorjaar verzette tegen de mogelijke aanstelling van Louis Bonaparte als Bataafs staatshoofd 
en zij sprong op de bres voor het republicanisme. In haar bekende Oproeping van het 
Bataafsche Volk maande zij iedereen die zich republikein noemde zijn plicht te doen en zich 
te verzetten tegen de vreemde overheerser: ‘Republikeinen doet uw pligt! Gij kunt het 
Vaderland nog redden! Het Vaderland!’ Uit haar woorden kon worden opgemaakt dat 
Hulshoff het radicaal-democratisch gedachtegoed nog steeds was toegedaan. ‘Wij verëeren’, 
zo schreef ze, ‘de heilige grondbeginselen van den 22sten Januarij 1798; de Oppermagt des 
Volks, de Gelijkheid, de Vrijheid, de Eenheid der Republiek’. Het volk de soevereiniteit te 
ontnemen en aan een buitenlandse vorst te schenken was volgens Hulshoff strijdig met de 
revolutionair-republikeinse principes die aan de Bataafse Republiek ten grondslag lagen.39 
Johan Joor heeft gesuggereerd dat rondom Hulshof zelfs een informele republikeinse 
beweging bestond. Deze ‘geheime radicaal-republikeinse contactgroep’ zou hebben bestaan 
uit vooraanstaande en bevriende oud-democraten als Samuel Wiselius, Johan Valckenaer en 
Willem Ockerse.40 Van Wiselius is in ieder geval bekend dat hij Jean Henri van Swinden 
heeft nagedragen dat die medewerking verleende aan Lodewijk Napoleons regering. Zo 
schreef Samuel Wiselius aan Theodorus van Kooten, een andere goede vriend van 
Valckenaer, dat Van Swinden een ‘imprescriptibele’ misdaad had begaan tegen de vrijheid. 
Als medeauteur van het zogeheten Vertoog over de Universiteiten (zie het hoofdstuk over 
hoger onderwijs) had hij ‘in de oogen van elken republikein’, zoals hij zichzelf ook 
beschouwde, de doodsteek toegebracht aan de aloude vrijheid van de Republiek.41 

Hoewel een georganiseerde republikeinse onderstroom niet onomstotelijk kan worden 
bewezen, staat vast dat de stichting van het Koninkrijk Holland in enkele gevallen heeft geleid 
tot ongeorganiseerd openlijk protest tegen de monarchie. Een ander voorbeeld van ‘volks’ 
protest tegen Lodewijk hing samen met de koninklijke pogingen om zijn populariteit te 
vergroten. Kort na zijn aantreden had Lodewijk Napoleon, in navolging van Napoleons Fête 
de Saint Napoléon (op Maria Hemelvaart), besloten om een nationale feestdag in te stellen.42 
Ter versterking van de banden tussen de Hollandse natie en de vorst zou deze officiële 
Hollandse feestdag (genaamd la Fête de Sa Majesté) in alle delen van het koninkrijk gevierd 
moeten worden.43 Deze viering schijnt een zeer alcoholisch karakter te hebben gehad, zoals 
veel volksfeesten, en ging niet zelden gepaard met ongeregeldheden. In 1806, 1807 en 1808 
kwam het in verschillende delen van het land tot ordeverstoringen waarvan enkele een 
uitgesproken antiroyalistisch karakter droegen.44 Tevens beriepen verscheidene aanzienlijke 
burgers zich ten tijde van het Koninkrijk Holland op hun republikeinse overtuigingen. Toen 
Lodewijk Napoleon in 1808 het Koninklijk Instituut oprichtte, weigerde bijvoorbeeld David 
Jacob van Lennep zijn benoeming te aanvaarden. Hij meende dat hij als overtuigd republikein 
onmogelijk zou kunnen functioneren binnen een koninklijke organisatie. Van Lennep zei dat 
hij geen vrees had om de koning te bekennen ‘que j’amois, que j’idolatrois l’ancienne 
république’.45 Lodewijk had hier geen boodschap aan. Hij achtte Van Lennep een verstandig 
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man en dankte hem voor zijn eerlijkheid, maar het Koninklijke Instituut zou van een te groot 
nationaal belang om de benoeming te weigeren. Dat Van Lennep zich beriep op de vroegere 
regeringsvorm van het land was voor de koning geen reden om zijn besluit terug te draaien.46 
Veel meer dan accepteren van het lidmaatschap kon Van Lennep niet doen. 

Om kort te gaan, koning Lodewijk kreeg in tegenstelling tot zijn broer te maken met 
een bevolking en bestuurselite die voor een groot deel afwijzend stonden tegenover een 
erfelijk staatshoofd, of die op zijn minst weinig enthousiast reageerden. Een ander nadeel was 
Lodewijk Napoleons buitenlandse afkomst die ook niet-republikeinse Nederlanders tegen de 
borst kon stuiten. Bovendien had keizer Napoleon zijn broer een ambigue taakomschrijving 
meegegeven waardoor diens uitgangspositie nog ongunstiger was. Onder Lodewijks bewind 
zou de soevereiniteitskwestie dan ook van tijd tot tijd de kop opsteken. Dit gebeurde 
bijvoorbeeld in december 1808 toen Wilhelm Gustav Friedrich von Bentinck (1762-1835), de 
graaf van de kleine Oost-Friese heerlijkheden Varel en Kniphausen, het gezag van Lodewijk 
over zijn gebieden betwistte. Hij zag zichzelf als een gelijke van Lodewijk, niet als een 
leenman. Daarom meende hij dat zijn gebieden niet onder de Hollandse wetgeving vielen, dat 
recht moest worden gesproken in zijn naam, en dat de bewoners van Varel en Kniphausen 
moesten worden aangeduid als grafelijke onderdanen. Lodewijks ministers bepaalden echter 
dat Von Bentincks veronderstellingen ongegrond waren. Ook in beide heerlijkheden moest 
Lodewijk worden gezien als de enige soeverein en de heerlijkheden dienden volledig te 
worden opgenomen in het koninkrijk.47 Alle zaken die de graaf pertinent wilde behouden, 
werden hem daarmee ontnomen.48 
 
 
Constructie van het Koninkrijk Holland 

Na zijn benoeming verbleef Louis (of vanaf dat moment eigenlijk ‘Lodewijk’) negen dagen 
op zijn landgoed te Saint Leu waar hij zich samen met de Hollandse delegatie voorbereidde 
op zijn nieuwe taak.49 Tevens overlegde hij dagelijks met Napoleon. Volgens koningin 
Hortense was Lodewijk deze dagen, in tegenstelling tot haarzelf, zeer opgetogen; ze 
vermoedde dat haar echtgenoot ernaar uitzag om van Napoleons broederlijke hoede te worden 
verlost. De koning vertrok op 15 juni samen met gezin naar het nieuwe koninkrijk.50 Te 
Laken, nabij Brussel, verwisselde hij de Franse kokarde voor een Hollandse – naar eigen 
zeggen niet zonder een traan te laten.51 Aan het vervolg van de tocht hadden de echtelieden zo 
hun eigen herinneringen. Waar Lodewijk naderhand terugdacht aan zijn nieuwsgierige nieuwe 
onderdanen, herinnerde Hortense zich dat elk dorp weliswaar een triomfboog had opgericht 
maar dat zij nergens enthousiast werden onthaald. De achttiende juni stak de koninklijke 
familie de Frans-Hollandse grens over en nam haar intrek in Huis ten Bosch. Daar werden zij 
ontvangen met het muziekstuk Où peut on être mieux qu’au sein de sa famille, gecomponeerd 
door André Ernest Modeste Grétry, met een tekst van Jean-François Marmontel – maar het 
zal Lodewijk juist plezier hebben gedaan dat hij de familieschoot had weten te verlaten.52 

In zijn mémoires, geschreven in 1820, herinnerde Lodewijk Bonaparte zich dat bij zijn 
aankomst in het Koninkrijk Holland de eigenlijke staatsvorm ongewijzigd was gebleven. Het 
Verdrag van Parijs (de geboorteakte van het Koninkrijk Holland) bepaalde dat de Bataafse 
constitutie behouden zou blijven met toevoeging van een aantal ‘Constitutionele Wetten’ die 
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het Hollandse koningschap regelden. Omdat de Bataafse grondwetgeving op verzoek van 
Napoleon in stand was gehouden, werd de monarchie geschoeid op een republikeinse leest. 
Dit belemmerde een vlotte vestiging van het monarchaal bestel in ‘l’esprit de la nation’.53 
Overigens had reeds de Bataafse delegatie onder leiding van Carel Ver Huell erop gewezen 
dat het ontbreken van een eenduidige grondwet onpraktisch was. 

De ambiguïteit van de basisprincipes achter de grondwet – republikeins of niet – was 
een eerste probleem, de wettelijke plaats van de koning was een tweede. Lodewijk verkreeg 
via de Constitutionele Wetten (derde afdeling, art. 1) uitsluitend de uitvoerende macht in het 
koninkrijk.54 Dit hield in dat het Wetgevend Lichaam, dat volgens de grondwet van 1805 (art. 
16) de ‘Oppermagt’ vertegenwoordigde en de wetgevende macht in handen had (art. 17), de 
koninklijke macht aanzienlijk inperkte.55 De koning kon derhalve niet regeren zonder de 
volksvertegenwoordiging. Bovendien mocht het orgaan zich tooien met de titel Leurs Hautes 
Puissances of Hun Hoog Mogenden waarmee zoals gezegd vóór 1795 de leden van de 
Provinciale Staten en Staten-Generaal werden aangeduid. Voorts werd de autoriteit van de 
koning ingeperkt door die van de raadpensionaris, daar het Verdrag van Parijs stipuleerde dat 
‘de tegenwoordige Raadpensionaris’, Schimmelpenninck dus, dat ambt voor de rest van zijn 
leven zou mogen bekleden. Al met al was het aanvankelijke politieke systeem van het 
Koninkrijk Holland er een waarin de oude instituties weinig ruimte boden aan de nieuwe 
monarchie. Volgens Lodewijk werkten deze beperkingen onenigheid en verdeeldheid in de 
hand. 

‘Heureusement’, zoals Lodewijk schreef in 1820, accepteerde Schimmelpenninck zijn 
benoeming niet en verkreeg het Wetgevend Lichaam niet de verregaande macht die het 
opeiste (zoals zodadelijk zal blijken) anders zouden er volgens de koning bijna twee 
overheden zijn geweest in Holland. De raadpensionaris had namelijk al op 4 juni 1806, niet 
tevreden met de troostprijs van ‘président perpétuel’, zijn ontslag ingediend. Naar eigen 
zeggen deed hij dit niet zozeer omdat zijn gezichtsvermogen hem in de steek had gelaten, 
maar omdat hij ‘het Vaderland van geen wezenlijk nut kan zijn’ in de nieuwe 
staatsinrichting.56 Om er zeker van te zijn dat Schimmelpenninck niet alsnog zijn rechten zou 
komen opeisen, schreef de koning hem aan. Schimmelpenninck moest kenbaar maken of hij 
voornemens was de taak van president van het Wetgevend Lichaam te vervullen.57 
Schimmelpenninck was ondertussen lang en breed vertrokken naar zijn buiten nabij Deventer 
om bij te komen van de gebeurtenissen. Gezien zijn aversie tegen de monarchie was hij 
ongetwijfeld niet van plan om zich verder met de politiek te bemoeien.58 

Duidelijk mag zijn dat Lodewijk Bonaparte ontevreden was met het Verdrag van 
Parijs en de daarbij behorende Constitutionele Wetten, ontoereikend als zij waren als 
grondslag voor de monarchie. Niettemin prezen enkele Hollandse politici de monarchale 
staatsvorm die zijn republikeinse eigenschappen behield. Zo benadrukten de 
vertegenwoordigers van het Departement Holland, bij monde van de afgevaardigde Loncq, 
het belang van het Wetgevend Lichaam, die immers de wetgevende macht behield, als 
tegenwicht voor de koninklijke macht. 
 

Persuadé que le bonheur d’un peuple réside essentiellement dans la forme de son 
gouvernement, et cette forme dans la séparation et l’indépendance mutuelle des 
pouvoirs, nous avons observé avec joie que cette séparation et cette indépendance ont 
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été confirmées dans l’acte constitutionnel de ce royaume. C’est cet acte, sire, qui nous 
offre l’heureux présage que tous les pouvoirs seront revêtus de la force nécessaire pour 
faire exécuter les lois, pour réprimer les désordres, et étouffer les ambitions 
individuelles souvent si nuisibles à l’état.59 

 
De Universiteit van Leiden liet zich nog scherper uit over de monarchie. De instelling sprak 
op ‘republikeinse toon’ (om Lodewijk te citeren) ronduit haar vrees uit over de nieuwe 
regeringsvorm.60 Toespraken als deze laten een duidelijke waardering zien voor de 
republikeinse traditie waarin de macht nooit in handen van een persoon was en alle 
schadelijke ‘individuele ambities’ gesmoord werden. 

De reactie van de koning hierop was treffend: hij dankte Loncq en de Leidse 
universiteit voor hun eerlijkheid, maar liet hen onmiddellijk weten dat hij een andere mening 
was toegedaan. Volgens hem was de gebondenheid aan de oude gang van zaken niet 
noodzakelijk; zolang het volk zedelijk was, wetgeving rechtvaardig en de koning vaderlijke 
liefde voor zijn onderdanen toonde, zou de ‘Vrijheid’ niet in het gedrang komen. Hij 
antwoordde dan ook:  
 

La forme, selon moi, ne fait rien au gouvernement ; on peut être aussi libre et les 
individus aussi heureux sous le gouvernement d’un seul, comme sous celui de la 
multitude ou plusieurs.61 

 
Wat Lodewijk hier stelt, maakt goed duidelijk wat zijn opvattingen over de monarchie zijn. 
Door de staatsvorm simpelweg te scheiden van het volksgeluk wist Lodewijk een basis te 
scheppen voor zijn beleid. Zoals bijvoorbeeld uit de woorden van Loncq viel op te maken, 
was tot dan toe het republicanisme synoniem met vrijheid. Dit republikeinse vrijheidsbegrip 
ging ervan uit dat de overheid als vanzelfsprekend de burgerlijke vrijheden beschermde omdat 
zij bestond uit burgers.62 Maar Lodewijk suggereerde dat de belangen van de bevolking niet 
geschaad zouden worden onder een koning. Deze scheiding bood de koning de mogelijkheid 
om zijn koningschap uit te bouwen. Hiermee sloot hij aan bij een algemene trend in het 
Europa van de vroege negentiende eeuw. Ofschoon omstreeks 1800 de aanzet werd gegeven 
tot een breuk tussen het koppel ‘republiek en vrijheid’, was deze rond 1806 allesbehalve 
uitgekristalliseerd. Zoals Wyger Velema in de inleiding van de begripshistorische bundel 
Vrijheid heeft geconstateerd, verdween toen ‘de associatie van vrijheid met een republikeinse 
regeringsvorm (…) om redenen die nog steeds onvoldoende zijn doorgrond, definitief uit het 
politieke spraakgebruik’.63 
 
Zijne Nationale Majesteit 

Lodewijk Napoleon ging door op de ingeslagen weg. Op 23 juni 1806 hield hij zijn eerste 
officiële toespraak tot de Wetgevende Vergadering, waarin hij de ideologische lijnen van zijn 
beleid uitzette en uitgebreid inging op de manier waarop hij de monarchie wilde vormgeven. 
Lodewijk voorzag een gouden toekomst voor de Hollandse natie; hij zou de oude luister van 
de Republiek herstellen. Welbeschouwd begon de Ware Vrijheid van de Zeven Provinciën pas 
met hem, aldus de koning: ‘dès ce jour seulement commence la véritable indépendance des 
Provinces-Unies’.64 Hij herinnerde de leden van het Wetgevend Lichaam eraan dat de 
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Hollanders tot dusver bitter waren verdeeld. De combinatie van onderlinge verdeeldheid en 
buitenlandse druk corrumpeerde de Ware Vrijheid. Twisten tussen verschillende politieke 
facties, belangengroeperingen en provincies waren volgens de koning niet meer van de tijd.  

 
Dans un temps où les grands états même s’agrandissent encore, améliorent et 
concentrent leur gouvernement et leurs forces, ce pays ne pouvait trouver sa sûreté, un 
gouvernement, une indépendance réelle, que dans l’état monarchique modéré, 
gouvernement reconnu dès long-temps et par chaque nation tour à tour, après une 
expérience pénible, pour être le meilleur, si ce n’est d’une manière absolue, de moins 
autant que cela est donné à l’homme.65 

 
Lodewijk beschouwde de constitutionele monarchie – l’état monarchique modéré – als de 
staatsvorm die bij uitstek geschikt was om het hoofd te bieden aan de politieke moeilijkheden 
die het land sinds decennia plaagden.  
 

Je vois avec orgueil qu’il m’offre deux grand moyens de gouvernement, l’honneur et 
les vertus nationales. Oui, messieurs, ce sont-là les véritables appuis de ce trône. Je ne 
veux point avoir d’autres guides ; il n’est pour moi ni religions ni partis différens.66 

  
Zoals eerder aan bod kwam, had de publieke opinie zich na de Bataafse Revolutie snel 

gekeerd tegen overdadige politieke tegenstellingen. Vanaf de eeuwwisseling stond het beleid 
in het teken van nationale verzoening. De onenigheden van de voorgaande eeuw (tussen 
patriotten en Prinsgezinden, tussen Bataven onderling) hadden de politiek steeds verder in 
diskrediet gebracht. Toen Lodewijk Bonaparte voet op Hollandse bodem zette, arriveerde hij 
in een land waar ‘eenheid’ en ‘moderatie’ goed op weg waren nationale credo’s te worden, 
die de essentie uitdrukten van wat ‘typisch Nederlands’ zou zijn.67 Lodewijks woorden tot het 
Wetgevend Lichaam zijn een toespeling op dit algemene verlangen naar harmonie en eenheid, 
een verlangen waarvan hij dankbaar gebruik van kon maken. Hij vereenzelvigde de vertus 
nationales – de gemeenschappelijke deugden van het Hollandse volk – met zijn eigen kroon. 
Op deze manier hoopte Lodewijk zijn persoonlijke belangen, die van de Hollandse 
monarchie, te fuseren met het algemeen belang. Lodewijk presenteerde zich dan ook 
consequent als de Majesté nationale, een titel die hij als ‘le plus beau et le plus significatif’ 
beschouwde. ‘Qu’importe la forme d’un gouvernement, monarchique, républicain ou 
oligarchique’, zo zei Lodewijk later, ‘s’il est réellement gouvernement et digne de gouverner 
les hommes ?68 De bevordering van het algemene welzijn was van nationaal belang, ongeacht 
de staatsvorm. Ofschoon Lodewijk de illusie wekte dat hij net zo eigenmachtig wilde 
optreden als zijn broer, liet hij later doorschemeren dat hij hoopte aan te sluiten bij de 
Hollandse traditie. Wanneer een vreemde vorst aan het hoofd werd gesteld van een nieuwe 
monarchie kon deze, volgens Lodewijk, twee dingen doen. Ofwel de vorst probeert de ideeën 
van de twee miljoen inwoners te vervangen door die van hemzelf, of hij stemt zijn eigen 
denkbeelden af op die van de bevolking. Dat laatste genoot Lodewijks voorkeur.69 Want als 
gevolg van de zeden en de aard van de Nederlanders, zag hij het koninkrijk als ‘le trône le 
plus difficile de l’Europe’.70 
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De ‘Constitutie voor het Koningrijk Holland’ 

Ondanks Napoleons eis dat de Bataafse grondwet van 1805 ongemoeid zou worden gelaten, 
en de overeenkomstige wens van enkele Nederlandse politici (zoals die van het Departement 
Holland) meende koning Lodewijk dat het Koninkrijk Holland een ‘nieuwe en gaave’ 
constitutie nodig had.71 Enerzijds was het onhandzaam het constitutionele recht op te delen in 
de Staatsregeling van 1805, het Verdrag van Parijs en de Constitutionele Wetten. Anderzijds 
voldeden deze documenten niet aan Lodewijks politieke aspiraties. De voorwaarden die zij 
schiepen, waren namelijk onvoldoende om de Hollandse monarchie van een stevige basis te 
voorzien. Drie leden van de Staatsraad (Willem Six, Pieter Leonard van de Kasteele en Jean 
Henri Appelius) werden op 27 juni gevraagd om de grondwet te herschrijven. Ten einde de 
koninklijke macht te vergroten, kregen zij de opdracht een scheiding te maken tussen 
vaststaande constitutionele wetten en reglementaire artikelen die zonder tussenkomst van de 
volksvertegenwoordiging konden worden gewijzigd. Nochtans waren de leden van de 
Staatsraad aanvankelijk verdeeld over dit voorstel van de koning. Drie leden (het 
overgeleverde verbaal zwijgt wie dat waren) beschouwden deze splitsing ‘als ten uitersten 
bedenkelijk’ omdat met de keizer was overeengekomen dat de Staatsregeling van 1805 
behouden zou blijven. Bovendien vreesden zij dat men een ‘te eminent gevaar liep dat alles 
op losse schroeven zoude worden geset’.72 Een meerderheid van de aanwezige leden van de 
Staatsraad ging evenwel mee in het oordeel van de koning. Six, Appelius en Van de Kasteele 
begonnen, in samenspraak met de overige Staatsraadsleden en de koning, aan het opstellen 
van een Ontwerp van Constitutie, en een reeks reglementaire wetten.73 
 Gedurende de herschrijving van de grondwet trok Lodewijk Napoleon de uitvoerende 
macht beetje bij beetje naar zich toe. Op 6 augustus verbood hij zijn ministers om onderling 
informatie uit te wisselen, vijf weken daarvoor had de koning al bepaald dat de Staatsraad 
alleen nog officieel mocht bijeenkomen onder zijn voorzitterschap. Zodoende zouden de 
leden van de Staatsraad zonder zijn aanwezigheid geen rechtsgeldige besluiten meer kunnen 
nemen. Overigens liet Lodewijk wel de mogelijkheid om bij zijn ontstentenis – en dat was 
niet zelden – iemand anders hiervoor aan te wijzen.74 Aangezien het Koninkrijk Holland zich 
in een constitutioneel vacuüm bevond (de oude grondwetgeving was niet toegesneden op het 
monarchale bestel en de nieuwe constitutie was nog in de maak) kende de koninklijke macht 
relatief weinig grenzen. Onder deze omstandigheden werden in korte tijd het Verdrag van 
Parijs, de Constitutionele Wetten en de grondwet van 1805 herschreven tot twee nieuwe 
documenten: de ‘Constitutie voor het Koningrijk Holland’ en de ‘Wet betrekkelijk tot 
Onderscheidene Algemeene Bepaalingen’. 
 Hieruit blijk dat de aldus tot stand gekomen grondwetgeving is niet een bijna 
woordelijke samenvoeging is van de grondwet van 1805 met het verdrag en de 
Constitutionele Wetten, zoals Colenbrander wel gesteld heeft, en in navolging van hem vele 
anderen.75 Het tegendeel is waar: de Hollandse constitutie wijkt wezenlijk af van haar 
Bataafse voorgangster.  

Om alle constitutionele wijzingen inzichtelijk te maken, zullen de belangrijkste 
verschillen besproken worden tussen de Staatsregeling van 1805 (tezamen met de 
Constitutionele Wetten en het Verdrag) en de constitutie van 1806 en bijhorende 
reglementaire wetten die op 5 juli gereedkwamen.  
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Wet betrekkelijk tot Onderscheidene Algemeene Bepaalingen 

Welke constitutionele bepalingen kwamen in de Wet betrekkelijk tot Onderscheidene 
Algemeene Bepaalingen terecht en konden vanaf dat moment dus worden aangepast zonder 
de volksvertegenwoordiging te kennen? De eerste twee artikelen van de reglementaire wetten, 
respectievelijk overgenomen uit het Verdrag van Parijs en de Constitutionele Wetten, 
bepaalden dat het oude wapen behouden zou blijven (met toevoeging van de keizerlijke 
adelaar en de Hollandse kroon) net als de bestaande vlag.76 De overige bepalingen werden 
overgenomen uit de Staatsregeling van 1805.77 Hierin werden echter ook wijzigingen in 
aangebracht. Om te beginnen werd de organisatie van de Staatsraad verder veranderd. De 
Bataafse Staatsregeling had bepaald dat de Staatsraad moest bestaan uit vijf tot negen leden 
en dat de vereisten waaraan zij moesten voldoen gelijk waren aan die van de leden van het 
Wetgevend Lichaam; in de Constitutionele Wetten vervielen de voorwaarden voor het 
lidmaatschap en werd het aantal leden op dertien gesteld.78 Het derde artikel van de Wet 
betrekkelijk tot Onderscheidene Algemeene Bepaalingen liet echter het aantal leden van de 
Staatsraad open, mits het er meer waren dan negen. Belangrijker nog was dat de benoeming 
van de raadsleden voortaan volledig aan de koning toekwam.79 Overigens brachten de 
gecommitteerde leden van de Staatsraad ook een wijziging aan die in hun voordeel was: zij 
lieten expliciet vastleggen dat noch de Staatsraad, noch het Wetgevend Lichaam 
verantwoordelijk kon worden gehouden voor de adviezen die zij aan de koning zouden 
uitbrengen.80 

Verder ondergroeven de reglementaire wetten de bevoegdheden van het Wetgevend 
Lichaam. De Bataafse Staatsregeling van 1805 had het aantal leden van de 
volksvertegenwoordiging op negentien gesteld, van wie zeven uit Holland, een uit Utrecht en 
Zeeland en twee representanten uit elk van de overige departementen.81 Deze leden van het 
Wetgevend Lichaam werden voor drie jaar benoemd, en de verkiezing ervan was in eerste 
instantie een prerogatief van het Departementaal Bestuur. De vijfde bepaling van de 
reglementaire wetten die onder koning Lodewijk geformuleerd werden, sprak echter over 
negenendertig leden van wie maar liefst zeventien uit het Departement Holland.82 Over de 
benoeming van Hun Hoog Mogenden sprak het reglement niet en de constitutie hield zich op 
de vlakte. De precieze procedure werd buiten de grondwetten gelaten en zou in een 
afzonderlijke wet worden vastgesteld.83 De aanstelling van de eerste leden van het Wetgevend 
Lichaam geschiedde daarom door de koning en pas enige tijd later, op 17 april 1807, kwam 
een kieswet tot stand. Deze bepaalde dat jaarlijks een vijfde deel van de parlementsleden af 
zou treden en dat Lodewijk uit een aantal voorgedragen kandidaten een keuze zou maken. Een 
klein aantal kiesgerechtigden was per departement verantwoordelijk voor de nominatie van 
potentiële leden van het Wetgevend Lichaam.84 De jaarlijkse onkostenvergoeding van 
drieduizend gulden bleef onveranderd, zij het dat deze reglementaire wet uiteraard door de 
koning kon worden aangepast, net zoals de wijze waarop de leden van het Wetgevend 
Lichaam werden benoemd.85 Ten slotte ontnamen de Algemeene Bepaalingen aan de leden 
van het Wetgevend Lichaam de bevoegdheid om de hoge rechters aan te stellen.86 De negen 
leden van het Nationaal Gerechtshof zouden voortaan, ingevolge artikel 12 van de 
reglementaire wetten, door de koning benoemd worden.  
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Ook andere overheidsorganen moesten in de Algemeene Bepaalingen aan invloed 
inboeten. Artikel 67 van de Staatsregeling van 1805 had de gemeenten enige 
onafhankelijkheid geschonken in het heffen van plaatselijke belastingen, mits deze waren 
goedgekeurd door de gemeentelijke gecommitteerden en het Departementaal Bestuur. De 
reglementaire wetten beperkten deze bevoegdheid aanzienlijk door de goedkeuring van 
gemeentelijke belastingen te leggen bij de centrale overheid, in het bijzonder de koning.87 Om 
kort te gaan vergrootten de bepalingen in de Wet betrekkelijk tot Onderscheidene Algemeene 
Bepaalingen de koninklijke macht over de Staatsraad, de gemeenten, de departementen, de 
rechterlijke macht en het Wetgevend Lichaam. 
 
Herschrijving van de laatste Bataafse grondwet 

Welke wijzigingen werden in de eigenlijke grondwet aangebracht? Allereerst verdwenen alle 
verwijzingen naar de raadpensionaris. Artikelen waarin gesproken werd van de 
raadpensionaris werden verwijderd of het woord ‘raadpensionaris’ was door ‘koning’ 
vervangen. De eerste reeks belangrijke wijzigingen betrof de aard van de constitutie. Artikel 1 
en 2 van de Staatsregeling van 1805 huldigden het grondbeginsel dat wijze wetgeving als doel 
moest hebben ‘het geluk van een Volk’ en dat de wetten gebaseerd moesten zijn op 
ervaringen, de gesteldheid van het land en ‘den Geest en de Zeden der Natie’. Beide artikelen 
– die door Schimmelpenninck bedoeld waren als bescherming tegen een te grote Franse 
invloed – werden geschrapt.88 Het vierde artikel uit 1805 sprak van de gelijkheid van 
godsdienst, maar ook van een zekere staatsplicht tot bevordering van de kerken met als doel 
de goede zeden, de verspreiding godsdienstige beginselen en het algemeen welzijn. In de 
grondwet van 1806, en al eerder in de Constitutionele Wetten, werd alleen de vrijheid van 
godsdienst gegarandeerd. Maar de bevoegden en de activiteiten van de verschillende 
gezindten werd uitdrukkelijk beperkt tot ‘binnen de Muren van de Kerken’.89 Zoals ook bij de 
bespreking van Lodewijk Napoleons bestuursstijl en in het hoofdstuk over onderwijs aan bod 
zal komen, stond de koning een verdere secularisering van de Hollandse maatschappij voor. 
Verder genoten de inwoners van het Koninkrijk Holland een zekere bescherming tegen de 
gerechtelijke macht en beschikten zij over een bescheiden petitierecht.90 
 Net als in de reglementaire wetten werd in de constitutie het doen en laten van het 
Wetgevend Lichaam verder verkleind. Lag in 1805 de ‘Oppermagt’ bij het Wetgevend 
Lichaam en de raadpensionaris, en was het vaststellen van de wetten voorbehouden aan Hun 
Hoog Mogenden, vanaf 1806 verloor het parlement deze alleenrechten.91 Bovendien deelden 
Hun Hoog Mogenden de wetgevende macht voortaan met Lodewijk Napoleon. Ook 
verdween, zoals gezegd, de mogelijkheid van een raadpensionaris naast de koning, waarmee 
de vorst (wanneer hij bij vergaderingen aanwezig was) het presidentschap van het Wetgevend 
Lichaam verkreeg. Tevens schonk de herschreven grondwet de koning de mogelijkheid om 
zonder het parlement te regeren.92 Ten slotte werd het aantal vergaderingen van Hun Hoog 
Mogenden teruggebracht van twee naar een per jaar. 93 Hoewel de leden van het Wetgevend 
Lichaam alleen een wetsvoorstel konden aannemen of verwerpen, zouden zij zich in de 
praktijk aanzienlijk meer invloed toe-eigenen. Hun instemming met een wet ging meestal 
gepaard met overdenkingen en waarschuwingen aan het adres van de regering. Om afwijzing 
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en verlies van prestige te voorkomen bleef de besluitvorming (in de woorden van Joke 
Roelevink) afhankelijk van ‘het oude, vertrouwde vaderlandse duw- en trekwerk’.94  

In 1806 kwam een eind aan de ‘Secretarissen van Staat’ waarmee de raadpensionaris 
zich had omringd en werd dit ambt vervangen door dat van minister. De Constitutionele 
Wetten hadden het aantal ministers op vier gesteld (Buiten- en Binnenlandse Zaken, 
Financiën en Defensie), zij zouden door de koning benoemd worden.95 De Constitutie van 
1806 verruimde de koninklijke invloed: ‘de Koning benoemt [de Ministers van Staat], bepaalt 
hun getal en werkzaamheden’.96 Bovendien werden de eisen waaraan ministers moesten 
voldoen afgezwakt, hetgeen de koning nog meer ruimte bood om zijn eigen gunstelingen naar 
voren te schuiven.97 Van deze bevoegdheden zou Lodewijk kwistig gebruik maken. De 
koning creëerde gedurende zijn bewind meerdere malen nieuwe ministeries, gaf deze een 
nieuwe invulling en voegde enkele departementen samen. Lodewijk meende dat ministers 
uiteindelijk alleen zijn wil moesten volgen, al kregen zij in de praktijk meer ruimte om hun 
eigen strategie te bepalen, zeker naarmate de koning steeds langer buiten zijn koninkrijk 
verbleef.98 Gedurende zijn bewind liet Lodewijk Napoleon dan ook zijn teugels vieren en 
kregen de ministers meer verantwoordelijkheid.99 
 
Vaststelling van de eerste monarchale grondwet 

Het Ontwerp van Constitutie en het conceptreglement liet de koning op 14 juli ter beoordeling 
zenden aan het Wetgevend Lichaam. Lodewijk Napoleon herhaalde zijn bezwaren tegen de 
bestaande constitutionele wetgeving. ‘Toutes les loix relatives à la constitution du royaume 
sont réparties en cinq constitutions différentes’, zo rechtvaardigde de koning zijn besluit tot 
herziening van de grondwet tegenover Hun Hoog Mogenden. Het fundament van het 
koninkrijk was de Staatsregeling van 1805 die schatplichtig was aan die van 1798 en 1801; 
het Verdrag van Parijs en de Constitutionele Wetten vormden haar complement. Lodewijk 
opperde dat de leden van het Wetgevend Lichaam zich over het Ontwerp van Constitutie en 
het conceptreglement zouden buigen.100 Hoewel de gecommitteerde leden van het Wetgevend 
Lichaam de nieuwe wetgeving in grote lijnen onderschreven, hadden zij ook hun bedenkingen 
bij de ontwerpen. Bij de behandeling van de conceptgrondwet trachtte het Wetgevend 
Lichaam dan ook enkele van de beperkingen die waren opgelegd terug te draaien. Zo maakten 
de representanten principieel bezwaar tegen de scheiding van constitutionele en reglementaire 
artikelen, een besluit dat op vele wijzen in hun nadeel was. Maar deze splitsing was inmiddels 
een voldongen feit en zij vertrouwden erop dat de koning zich strikt zou houden aan de 
grondwet.101 
 Behalve een aantal redactionele verbeteringen brachten de leden van het Wetgevend 
Lichaam twee belangrijke wijzigingen aan in de ontwerpgrondwet. De eerste betrof de 
vereisten voor het lidmaatschap van het Wetgevend Lichaam, en dan vooral de vraag of 
bloedverwanten tegelijkertijd hiervan lid mochten zijn. De Staatsregeling van 1805 had 
bepaald dat familieleden tot in de vierde graad van bloedverwantschap niet tegelijkertijd 
zitting konden nemen, noch mochten de leden van het Wetgevend Lichaam aan elkaar 
verzwagerd zijn.102 Het Ontwerp van Constitutie dat in juli 1806 tot stand was gekomen, 
sprak echter alleen van de tweede graad van bloedverwantschap en van zwagerschap. De Vos 
van Steenwijk, de president van het Wetgevend Lichaam, deelde de koning mee dat Hun 
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Hoog Mogenden hier niet mee akkoord konden gaan. Omdat er met het ontwerp alleen een 
verbod kwam op het tegelijk zitting nemen van vaders en zonen, zwagers en grootvaders en 
kleinzonen, zouden voortaan neven en ooms opeens tegelijk zitting kunnen nemen, ‘ce qui à 
toujours été prohibité par des constitutions antérieures’.103 Zij verlangden daarom in 
navolging van de Bataafse Staatsregelingen strengere eisen en veranderden ‘tweede graad’ in 
‘derde graad’.104 Ook de tweede aangebrachte verandering hield een verscherping in van de 
vereisten van lidmaatschap aan het Wetgevend Lichaam. De Staatsregeling van 1805 had 
bepaald dat leden van het Wetgevend Lichaam geen Secretaris van Staat (minister) konden 
zijn, geen zitting mochten hebben in de Staatsraad, noch in de Raad van Financiën raad of een 
van de gerechtshoven. De ontwerpgrondwet voor het Koninkrijk Holland had dit verder 
beperkt door ook het gelijktijdige lidmaatschap aan de departementale besturen te verbieden. 
Hun Hoog Mogenden wilden het verbod uitbreiden tot de raad voor Aziatische en 
Amerikaanse Zaken en tot de voornaamste overheidsfuncties omdat zij bang waren voor de 
accumulatie van ambten door één persoon.105 Beide wijzigingen door het Wetgevend Lichaam 
hielden, in verhouding tot het Ontwerp van Constitutie, een geringe verkleining van de 
koninklijke macht in; zij garandeerden dat Lodewijk geen gunstelingen uit een enkele familie 
het lidmaatschap van het Wetgevend Lichaam zou verschaffen of hen veel hoge ambten zou 
toeschuiven. 
 
 
Op de moeilijkste troon van Europa 

De intensieve periode waarin het Koninkrijk Holland geconstrueerd werd, eiste zijn tol. 
Lodewijks eerste regeringsdaden konden niet de goedkeuring van de keizer wegdragen. 
Lodewijk en Napoleon verschilden van mening over de Hollandse staatsfinanciën en dan met 
name over de bekostiging van de krijgsmacht. De keizer was van mening dat Holland een 
leger moest hebben om te voorkomen dat het veroverd werd, terwijl Lodewijk juist hoopte te 
bezuinigen op de hoge defensie-uitgaven.106 Om tot zichzelf te komen vertrok de koning op 
19 juli naar Wiesbaden voor zijn jaarlijkse badkuur. De verdere afwikkeling van de 
grondwetsherziening getuigt van ongrondwettelijk handelen van zowel het Wetgevend 
Lichaam als van Lodewijk Napoleon. Hun Hoog Mogenden meenden dat zij bevoegd waren 
tot wijziging van de grondwet aangezien de koning afwezig was, te meer daar zij 
veronderstelden dat de koning zich in de wijzigingen zou kunnen vinden. Van zijn kant 
verklaarde Lodewijk Napoleon bij Koninklijk Decreet van 7 augustus de grondwet 
eigenhandig van kracht, terwijl de goedkeuring van wetsvoorstellen een zaak van het 
Wetgevend Lichaam was. Hoe dan ook, deze chaotische gang van zaken leidde er wel toe dat 
het Koninkrijk Holland over een eenduidige en coherente grondwet beschikte. 
 Welke rol moet koning Lodewijk worden toegedicht in de totstandkoming van de 
constitutie van 1806? Leonard de Gou, die de bronnenuitgave van de grondwetsdiscussies van 
1806 verzorgde, heeft benadrukt dat Lodewijk Napoleons bijdrage zeer gering is geweest. De 
Gou zag geen rol weggelegd voor Lodewijk Napoleon bij de aaneenschrijving van alle 
constitutionele wetgeving. ‘Het is nauwelijks denkbaar dat deze lumineuze gedachte zo snel 
aan het Franse Koninklijke brein ontsproten is’, sprak De Gou zelfs bij de presentatie van zijn 
uitgave van de Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806.107 
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Maar volgens mij volgt Leonard de Gou hiermee onbewust de traditionele 
vooroordelen over Lodewijk Napoleon… Drie argumenten ter nuancering van De Gou’s 
bewering. Ten eerste liet de ex-koning in zijn Documens historiques onomwonden weten niet 
tevreden te zijn geweest over de gebrekkige grondwet bij zijn aankomst in 1806. Toegegeven, 
Louis heeft zijn memoires meer dan tien jaar na dato geschreven, niettemin is met zekerheid 
vast te stellen dat hij deze mening in 1808 al toegedaan was (zoals in de volgende paragraaf 
aan de orde komt).108 Ten tweede wijzen de inhoudelijke verschillen tussen 1805 en 1806 op 
het stempel van Lodewijk Napoleon. De Nederlandse voorkeur voor brede beraadslaging en 
collegiaal bestuur wilde de koning vervangen door een regering die, in de woorden van Joke 
Roelevink, ‘voldeed aan zijn eigen monarchale en Franse logica’.109 Wanneer men de 
herschrijvingen analyseert, is een duidelijke toename te zien van de koninklijke macht over 
alle publieke lichamen. Aldus eigende Lodewijk zich een groot deel van de wetgevende en 
uitvoerende macht toe. De Staatsraad en Hun Hoog Mogenden maakten weliswaar enig 
bezwaar tegen de aantasting van hun positie, maar wisten – in de regelgeving – weinig 
tegenwicht te bieden. Ook is van enkele lagere overheden (zoals het departement Holland) 
bekend dat zij de grondwet van 1805 wilden behouden, al hebben zij uiteindelijk een deel van 
hun gezag moeten afstaan aan de vorst. Ten slotte mogen de ervaringen die Louis in Frankrijk 
had opgedaan niet worden uitgevlakt. Lodewijk Napoleon was geen geschoold jurist – zoals 
Rutger Jan Schimmelpenninck – maar het is onwaarschijnlijk dat de koning zich dit alles liet 
aanleunen. Hij had de creatie van het Franse keizerrijk van dichtbij meegemaakt, in de Franse 
Staatsraad had hij enige juridische kennis opgedaan van de grootste Franse rechtsgeleerden 
met wie hij geestdriftig correspondeerde, en hij wist als hoge legerofficier hoe hij de mensen 
om zich heen kon aansturen.110 

Uiteraard wil ik de rol van Lodewijk Napoleon niet overschatten. Zijn speelruimte was 
niet zo groot als hij gewild zou hebben. Enerzijds had hij te maken met alle eisen van zijn 
broer, anderzijds moest hij rekening houden met de Hollandse verlangens. In de praktijk bleek 
de traditionele politieke cultuur dus moeilijker te veranderen. Maar Lodewijk beperkte zijn 
koningschap zeker niet tot het zijn van ‘een trouwe en niet weifelende grensbewaker’, om het 
al eerder aangehaalde citaat te herhalen. Plausibeler is dat Lodewijk in de week na zijn 
benoeming door de Bataafse delegatie te Saint Leu op het idee van een grondwetswijziging is 
gebracht. De diplomaten hadden evenwel een ander oogmerk, namelijk de vereenvoudiging 
van het recht. Zij wensten de drie constitutionele documenten samen te smelten tot een enkele 
grondwet, zoals in 1798, 1801 en 1805 het geval was geweest. Mogelijk hoopten zij dat dit 
het Koninkrijk Holland sterker zou maken tegenover het Franse keizerrijk. Lodewijk zag 
echter een mogelijkheid om de politiek in Holland (immers ‘le trône le plus difficile de 
l’Europe’) naar zijn hand te zetten. Dat Lodewijk zich terdege bewust was van de 
veranderingen blijkt wel uit het feit dat hij zijn ministers de uitdrukkelijke opdracht gaf om 
geen ruchtbaarheid te geven aan de herschrijving.111 Niet alleen zouden de Hollandse 
intelligentsia zich niet in de veranderingen kunnen vinden, ook had zijn broer hem 
nadrukkelijk opgedragen niets aan de Bataafse grondwet te wijzigen.112 
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Het ideaal van de gematigde constitutionele monarchie 

Lodewijk Napoleon had in de zomer van 1806 met succes zijn koningschap verdedigd: de 
introductie van de erfelijk monarchie was een feit en was geconsolideerd door middel van een 
herschrijving van de grondwet. Toch bleef de herschreven grondwet, zoals de koning zelf 
schreef, een ‘œuvre provisoire’ en moest zij te zijner tijd worden vervangen door een 
werkelijk monarchale grondwet.113 Voor deze belangrijke taak benaderde koning Lodewijk 
Pieter Leonard van de Kasteele (1748-1810) die een aanzienlijke hand had gehad in de 
totstandkoming van de Hollandse constitutie. Van de Kasteele kende een lange staat van 
dienst. Hij was reeds in de jaren tachtig politiek actief geweest als patriot.114 Ook speelde hij 
een voorname rol tijdens de Bataafse Revolutie; hij had niet alleen bijgedragen aan de 
vorming van de Nationale Vergadering ook nam hij als unitarische volksvertegenwoordiger 
zitting in verscheidene grondwetscommissies. Ten tijde van het radicale bewind van 1798 zat 
hij opgesloten om vanaf juni 1798 opnieuw tal van publieke functies te vervullen. Daarnaast 
was hij bestuurder van de Leidse universiteit. Van 1805 tot 1807 had hij zitting in de 
Staatsraad, eerst onder Schimmelpenninck, later onder Lodewijk Napoleon.115 Van de 
Kasteele had zich kortom onder verschillende politieke omstandigheden staande weten te 
houden. Een in 1808 opgestelde lijst van voormalige revolutionairen afkomstig uit Lodewijks 
archief, meldt het volgende over Van de Kasteele: 

 
P.L. van de Kasteele – Ex-Législateur, ex-membre de plusieurs comités. Homme de 
bien, très instruit, ayant toujours gardé un juste milieu, et s’étant toujours concilié 
l’estime universelle.116 

 
Wie beter dan deze man van de juste milieu om een gematigde monarchale grondwet op te 
stellen? Lodewijk Napoleon polste Pieter van de Kasteele voor het eerst op 13 bloeimaand 
(mei) 1808. In twee latere brieven (respectievelijk geschreven op 12 oktober 1808 en een 
klein jaar later op 9 oktober 1809) zette koning Lodewijk zijn doelstellingen gedetailleerder 
uiteen.117 De koning meende dat de meeste Europese landen niet beschikten over een goed 
uitgewerkte grondwet. In sommige landen bouwde men voort op eeuwenoude tradities die, al 
dan niet terecht, niet ter discussie stonden. Andere landen, waaronder het Koninkrijk Holland 
moesten het doen met een haastig opstelde constitutie die het stempel droeg van de woelige 
tijd waarin zij tot stand waren gekomen en de personen die haar hadden ontworpen. Lodewijk 
herinnerde Van de Kasteele eraan dat de indertijd mede door hem herschreven grondwet van 
1806 was ontstaan in een tijd dat ‘les idées républicaines étaient trop en vogue’.118 De 
grondwet die in de zomer van 1806 tot stand was gekomen, beschouwde Lodewijk als een in 
wezen republikeinse grondwet. Om zijn koninklijke autoriteit te doen gelden, meende 
Lodewijk dat zijn macht in de grondwet slechts door drie grondbeginselen mocht worden 
beperkt: niemand mocht zonder wettelijke gronden worden gearresteerd, geen enkele 
belasting kon worden geheven anders dan door de wet bepaald, en alle onderdanen moesten 
verzekerd zijn van gewetensvrijheid en vrijheid van godsdienst. Dat deze drie zekerheden 
moesten volstaan, illustreerde hij aan de hand van het Franse spreekwoord ‘qui trop embrasse 
mal étreint’, dat het beste vertaald kan worden met de Nederlandse zegswijze ‘overdaad 
schaadt’.119 Over deze kwestie had de koning een discussie gehad met Staatsraadslid Jan 
Reuvens, die een pleidooi had gehouden voor een hele reeks van vrijheden. Hoewel de koning 
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niet uitsloot dat andere grondbeginselen de natie ten goede zouden kunnen komen, meende hij 
dat deze drie afdoende waren. 
 Reeds vanaf het begin van zijn koningschap had Lodewijk grote bezwaren tegen de 
aard van het Wetgevend Lichaam en de naam die het droeg. De leden van de vergadering 
werden in de Constitutie voor het Koningrijk Holland nog steeds consequent Hun Hoog 
Mogenden genoemd. Hieruit meende de koning op te kunnen maken dat de auteurs van de 
grondwet het Wetgevend Lichaam op een lijn stelden met de oude Staten-Generaal die 
voorheen soeverein waren. Lodewijk Napoleon beschouwde de titel van Hun Hoog 
Mogenden als onverenigbaar met de monarchale staatsinrichting. Hiermee samenhangend 
wenste Lodewijk Napoleon een nadere inperking van de invloed van de 
volksvertegenwoordiging. De grondwet had bepaald dat het Wetgevend Lichaam enkel 
wetsvoorstellen mocht af- of goedkeuren zonder van gedachten te wisselen met de Staatsraad. 
Het ergerde de koning dat deze gang van zaken de besluitvorming aanzienlijk belemmerde. 
Elke keer dat de leden van het Wetgevend Lichaam een voorstel afwezen, moest het opnieuw 
worden ingediend. Omdat men maar zes weken bijeen was, traineerde dit een vlotte invoering 
van wetten. Om een eventuele afwijzing van het Wetgevend Lichaam minder desastreus te 
maken, suggereerde Lodewijk dat hijzelf moest kunnen besluiten over de bijeenroeping van 
de leden en de duur van hun vergaderingen.  

Verder verlangde Lodewijk Napoleon een uitbreiding van zijn koninklijke privilege 
om gratie te verlenen aan veroordeelde misdadigers. De grondwet stipuleerde dat de koning 
verplicht was om advies te vragen van het Hoog Gerechtshof. Hier was hij het niet mee eens 
omdat hij geen gratie verleende in de hoedanigheid van rechter maar als een soevereine vorst. 
Gratieverlening moest een koninklijke aangelegenheid zijn, los van de rechterlijke macht, die 
veroordeelden hoop kon bieden. Lodewijk wilde best advies vragen maar wel van zijn 
gewoonlijke adviseurs, dus de ministers en leden van de staatsraad, eventueel uitgebreid met 
enkele hoge rechters. Hij had diep nagedacht over deze kwestie. Uit zijn briefwisseling met de 
Franse rechtsgeleerde Portalis blijkt dat de koning aanvankelijk grote twijfels heeft gekend. 
Begin 1807 had hij Portalis toevertrouwd dat hij onzeker was of hij wel in staat was om gratie 
te verlenen. Lodewijk vroeg zich af of hij op de stoel van de hoogste rechter plaats kon 
nemen. Portalis antwoordde hem dat het recht van monarchen om gratie te verlenen een 
wezenlijk onderdeel uitmaakte van een rechtvaardige staat. Wanneer rechters de wet te ruim 
zouden interpreteren, kon de vorst een vonnis ongedaan maken. Immers, ‘summum jus, 
summa injuria’: absolute rechtvaardigheid is onrechtvaardig omdat bestraften daarmee 
worden uitgesloten van genade. Daarnaast was gratieverlening een bruikbaar instrument voor 
een vorst om zich geliefd te maken, omdat het bij kon dragen aan het rechtvaardige aura van 
de koning.120 

Ten slotte wilde de koning aansluiten bij andere Europese vorstendommen. Om de 
Hollandse monarchie vorm te geven, keek hij naar zijn ooster- en westerburen. Al in het 
eerste jaar van zijn regering was hij tot het inzicht gekomen dat een Hollandse grondwet in de 
geest van de Engelse constitutie het beste zou passen bij de behoeften van zijn onderdanen.121 
Daarom suggereerde hij dat Van de Kasteele zich zou laten inspireren door de koninklijke 
constituties van Engeland en Saksen, en die elementen daaruit te nemen die het Koninkrijk 
Holland van nut konden zijn. Tevens liet Lodewijk weten dat in zijn optiek het werk van 
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Montesquieu uitermate geschikt was om de nieuwe grondwet op te funderen. Dit verzoek was 
niet aan dovemans oren gericht. Reeds in 1797 had Van de Kasteele een lans gebroken voor 
Montesquieu’s driemachtenleer toen hij een onsuccesvolle poging deed om de trias politica te 
laten opnemen in de grondbeginselen van de Bataafse Staatsregeling.122 
 
Van de Kasteeles ontwerp 

Aan de hand van Lodewijk Napoleons richtsnoeren begon Pieter van de Kasteele met het 
opstellen van een nieuwe grondwet voor het Koninkrijk Holland. Vanwege het belang van de 
zaak mocht Van de Kasteele direct met de koning corresponderen over het onderwerp en 
diende hij in het allergrootste geheim aan zijn opdracht te werken. Na voltooiing van de 
grondwet, zo liet koning Lodewijk weten, kon hij van zijn welverdiende pensioen gaan 
genieten. Zoals de koning had verlangd raadpleegde Van de Kasteele de Engelse en Saksische 
constituties en wilde hij een grondwet in de geest van Montesquieu opstellen, zij het 
aangepast aan de Hollandse situatie. Net als de koning wilde Van de Kasteele trachten om de 
lessen van Montesquieu ‘toepasselijk te maken op het belang van ons dierbaar Vaderland, in 
verband met de geest van onze Natie, en van den tijd dien wij beleeven’. Van de Kasteele 
beschouwde zijn ontwerp als het fundament van de ‘civiele associatie’ en het moest dus zo 
veel mogelijk onveranderlijk zijn.123 Het document was immers een contrat social, waarin het 
volk kenbaar maakte onder welke voorwaarden het bestuurd wilde worden, zo stelde hij. 
Niettemin streefde de opsteller naar een korte grondwet. Alle details en alle zaken die aan 
verandering onderhevig waren, moesten in afzonderlijke wetten geregeld worden. Derhalve 
had hij in zijn ontwerp de bepalingen uit vorige constituties weggelaten die niet meer 
overeenkwamen met de veranderde omstandigheden. Hij had dus getracht zijn ontwerp zoveel 
mogelijk te zuiveren van alle republikeinse trekken die de koning al in 1806 een doorn in het 
oog waren. Toch liet Van de Kasteele weten dat hij een aanzienlijk deel van de oude 
bepalingen had overgenomen. Niet omdat deze onmogelijk konden worden weggelaten – 
integendeel – maar omdat het schrappen ervan argwaan zou kunnen opwekken. 
 Wanneer het ontwerp van Pieter van de Kasteele naast de constitutie van 1806 wordt 
gelegd, blijkt dat met de meeste van Lodewijk Napoleons wensen rekening is gehouden.124 De 
Algemene Bepalingen in Van de Kasteeles ontwerpgrondwet komen voor het overgrote deel 
overeen met die van 1806. Een zeer belangrijke toevoeging is dat de regering moest ijveren 
voor de zekerheid, waardigheid en welvaart van het gehele volk, net zoals keizer Napoleon in 
zijn serment constitutionnel had beloofd.125 Lodewijk trachtte een vergelijkbaar sociaal 
contract te sluiten met de Nederlandse bevolking. De voornaamste bepaling die in de 
Algemene Bepalingen ontbreekt, is het recht op petitie – voor het eerst sinds 1798!126 Zoals 
koning Lodewijk had verzocht, hechtte Van de Kasteele meer belang aan de gewetens- en 
godsdienstvrijheid en gaf deze een prominentere plaats.127 Verder moesten burgers worden 
beschermd tegen de uitwassen van de rechterlijke macht. Deze artikelen, 3 tot en met 8, 
vormen de kern van Van de Kasteeles ontwerp. Het zijn deze bepalingen van burgerlijke en 
religieuze vrijheden waarop de koning nadrukkelijk de eed moest zweren.128 Het 
hooggerechtshof moest erop toezien dat geen enkel overheidsorgaan zou handelen in strijd 
met deze artikelen. Alleen in zeer bijzondere gevallen, wanneer het ging om zaken van 
algemeen belang, zou de rechterlijke macht inbreuk mogen maken op het grondrecht en kon 
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zonder wettige reden een huis worden binnengedrongen of een persoon zonder directe 
aanleiding worden gearresteerd. In die gevallen ‘zal de Senaat, op voordragt van de Koning, 
het effect van ’t gemelde 6e artikel, oftewel van art. 5 en 6 beide, voor zekeren bepaalden tijd 
kunnen surcheren.’129 Bescherming tegen onrechtmatige belastingen, de derde garantie die 
koning Lodewijk had verlangd, liet Van de Kasteele buiten de trits van burgerlijke rechten.130  
 De grondwetsartikelen die handelen over de koning zijn ten eerste aangepast om de 
Hollandse koning onafhankelijker te maken ten opzichte van het Franse keizerrijk. Dat de 
koning tevens connétable van Frankrijk was, liet Van de Kasteele weg net zoals de artikelen 
die bepaalden dat bij een minderjarige koning de Franse keizer (wanneer de koningin daartoe 
niet in staat is) een regent zou aanwijzen.131 Ten tweede ontbrak de verplichting dat de koning 
altijd ruggespraak moest houden met zijn Staatsraad wanneer hij een wet wilde indienen. 132 
Van de Kasteele was namelijk van mening dat de koninklijk autoriteit, vooral wanneer het 
benoemingen betrof, zo min mogelijk gebonden moest worden. Het gezag van een 
toekomstige opvolger kon wel eens in het geding kunnen komen door de mensen die hem 
zouden omringen.133 Om diezelfde reden legde hij het recht op gratieverlening volledig bij de 
koning en was advies van het Nationaal Hoog Gerechtshof geen vereiste meer.134 
 Het meest vernieuwende aan Pieter van de Kasteeles conceptgrondwet was de 
constructie van een compleet nieuw parlementair systeem. Zijn inspiratie lijkt hij inderdaad 
uit Saksen en Engeland te halen. Het Wetgevend Lichaam werd in het ontwerp vervangen 
door de zogeheten Landsvergadering (in het Frans Diète) bestaande uit twee kamers. De 
benaming van het parlement lijkt van Duitse origine, al is deze niet wezenlijk Saksisch.135 Het 
parlement kende een permanente Senaat en ‘Afgevaardigden uit de Landzaten’ die alleen op 
uitdrukkelijk verzoek van de koning bijeen zou komen. Zowel bij de verkiezing van de 
Senaatsleden als van de afgevaardigden speelde de koning een prominente rol. Voor de 
Senaat presenteerde de koning een lijst van kandidaten waaruit de Senaatsleden een keuze 
moesten maken; voor de Landzaten maakte de koning een keuze uit een aantal 
genomineerden. Het aantal leden van beide kamers was niet nader bepaald, dat moest in een 
afzonderlijke wet gebeuren, maar wel was gestipuleerd dat het aantal senatoren nooit meer 
dan een derde boven het aantal Afgevaardigden uit de Landzaten mocht liggen.136 De wijze 
waarop wetten tot stand kwamen, verschilde ook van de procedures zoals vastgelegd in de 
Constitutie voor het Koningrijk Holland uit 1806. Het was de koning die alle wetten ter 
beoordeling voorlegde, de Landsvergadering moest deze voornamelijk toetsen aan de 
grondwet en nagaan in hoeverre het algemeen belang bij de wet gediend was. De 
Senaatsleden en de Afgevaardigden uit de Landzaten stemden afzonderlijk over de 
wetsvoorstellen. Wanneer beide kamers een wet zouden goedkeuren of verwerpen, was deze 
wet bekrachtigd dan wel afgekeurd. Wanneer de Senaat en de afgevaardigden een afwijkend 
oordeel velden, zouden alle leden van de Landsvergadering samenkomen om over het 
wetsvoorstel te stemmen. De koning mocht te allen tijde wetten ter goedkeuring voorleggen 
of terugtrekken, en hij was niet verplicht om afgekeurde wetten te wijzigen alvorens deze 
opnieuw in te dienen.137 Belangrijker nog, alle voorstellen die direct te maken hadden met de 
handhaving van de grondwet en (nogal vaag geformuleerd) alles wat de bevordering van het 
algemeen belang verband hield, kon de koning eigenhandig aan de Senaat voorleggen. Hierbij 
valt te denken aan de bestuurlijke indeling van het land, het Koninklijk Huis, de aanstelling 
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van hoge ambtenaren en de organisatie van de rechterlijke macht. Dit hield in dat alleen de 
Senaat, die bestond uit gunstelingen van de koning, over de belangrijkste besluiten ging. 
Bovendien stelde de grondwet de koning in staat om naar eigen goeddunken decreten, 
ordonnanties, besluiten en instructies uit te vaardigen zonder de Senaat te raadplegen. De 
Senaat zou alleen mogen nagaan of deze koninklijke besluiten strijdig waren met de grondwet 
of niet.138 
 Pieter van de Kasteeles constitutie zou nooit van kracht worden aangezien in juli 1810 
een eind kwam aan het Koninkrijk Holland. Van de Kasteele was drie maanden eerder 
overleden. Van het pensioen dat de koning hem in het vooruitzicht had gesteld, heeft hij nooit 
kunnen genieten. 
 
 
Lodewijk Napoleon als bonapartist? 

Op meerdere punten in dit hoofdstuk is betoogd dat achter het schijnbare ad-hocbeleid van 
Lodewijk Napoleon een politieke strategie schuil ging. Gezien zijn positie ten opzichte van 
Napoleon is het verleidelijk om een verband te leggen tussen het zogeheten bonapartisme van 
de Franse keizer en de ontwikkelingen in het Koninkrijk Holland. Lodewijk Napoleon was 
immers getuige geweest van het splinternieuwe beleid zoals dat in Frankrijk ontstond en beide 
landen maakten de overstap van een republiek naar een erfelijk en eenhoofdig bewind. Onder 
wat tegenwoordig bonapartisme genoemd wordt, verstaat men de kenmerkende politiek van 
Napoleon Bonaparte. Van origine was het een weinig vleiende benaming die royalisten vanaf 
1814 hanteerden om Napoleons politiek aan te duiden. Historici hebben het veelvormige 
verschijnsel op verschillende manieren proberen te omschrijven, echter zonder tot een 
eenduidige definitie te komen. Isser Woloch ziet bonapartisme als synoniem met een 
regimewisseling door middel van een staatsgreep, gevolgd door de installatie van een erfelijk 
staatshoofd; de uitkomst is wat hij noemt een ‘monarchy in new key’.139 Annie Jourdan 
beschouwt het bonapartisme als een autoritaire wijze van regeren. Napoleons voornaamste 
doel was het versterken van zijn eigen macht. Zelf noemde de keizer zijn regeringstijl het 
‘système du moment’. Hij liet zich vooral leiden door zijn ambities, intuïtie en de 
omstandigheden. Woloch en Jourdan benadrukken beide het dictatoriale karakter van het 
Franse regime naarmate Napoleons macht groeide; de regeringsvorm was nauw verbonden 
met zijn persoon.140 Duidelijk is dat het bonapartisme nooit een doctrine is geweest en dat 
Napoleon nooit van plan was om die creëren. Zodoende was het vooral een pragmatische 
politiek die werd gevoed door de behoeften van de tijd.141 

Ondanks het ontbreken van een vastomlijnde ideologie zijn wel enkele kenmerken te 
noemen die over het algemeen met het bonapartisme geassocieerd worden. Ten eerste lag in 
de bonapartistische politiek het primaat bij de uitvoerende macht, waardoor vrijwel al het 
gezag aan het staatshoofd toekwam. Ten tweede ging Napoleons regime gepaard met een 
grote mate van antiparlementarisme. Bonaparte wilde geen intermediaire lichamen als 
tegenwicht voor de executieve macht; die zouden de daadkracht van zijn regering alleen maar 
in de weg staan. Zo hief de keizer het Tribunaat in 1807 eenvoudigweg op, hij beschouwde 
zichzelf immers als de belichaming van de volkssoevereiniteit.142 Vanwege zijn afkeer van de 
volksvertegenwoordiging gaf Napoleon de voorkeur aan volksraadplegingen die 
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gemanipuleerd konden worden. Zodoende verdedigde de vorst in naam de vrijheid van zijn 
volk en ging hij met de natie een wederkerig sociaal pact aan. Het symbolische fundament 
van het bonapartisme vormde het al eerder behandelde serment constitutionnel waarin de 
plichten van de keizer uiteengezet werden.143 Ten derde was het keizerrijk zeer centralistisch. 
Napoleon kon direct aansluiten op de erfenis van de Franse Revolutie. Dit proces ging 
gepaard met een aanzienlijke bureaucratisering. Zodoende werd het land een grotere eenheid 
dan het ooit geweest was – zelfs groter dan onder het Comité de Salut Public. Napoleon wist 
aldus het revolutionaire ideaal van ‘unité et indivisibilité’ te verwezenlijken.144 Ten vierde 
wilde Napoleon zijn populariteit vergroten door in te spelen op het algemene verlangen naar 
rust, eenheid en orde. Zoals al eerder aan de orde kwam, was de hoop dat onder zijn leiding 
een einde zou komen aan de onderlinge verdeeldheid en politieke twisten. Een groot deel van 
de Franse bevolking reikhalsde naar nationale saamhorigheid. Ten slotte wordt het 
bonapartisme gekenmerkt door Napoleons houding ten opzichte van religie. Napoleon was 
geenszins van plan de katholieke kerk de tijdens de Franse Revolutie verloren macht terug te 
geven. Toch hechtte hij grote waarde aan het katholicisme. Hij was overtuigd van het nut van 
religie om de publieke opinie te beïnvloeden; gelovigen beschouwde hij als volgzamer dan 
niet-gelovigen. De keizer gaf hier onder meer invulling aan door de katholieke geestelijkheid 
te integreren in zijn eigen bestuursapparaat.145  
 Vijf eigenschappen van het bonapartisme zijn gegeven: een sterke uitvoerende macht; 
antiparlementarisme; centralisme; streven naar nationale verzoening; en het gebruik maken 
van het geloof. De eerste twee kenmerken lijkt Lodewijk Napoleon zonder meer van zijn 
broer te hebben overgenomen. De Nederlandse staat werd onder koning Lodewijk 
autoritairder dan ooit tevoren. Nooit was zoveel macht in handen geweest van een persoon. 
Dit uitte zich onder meer in de afzwakking van de invloed van de Staatsraad, departementen 
en gemeenten. Ook trachtte Lodewijk net als Napoleon zoveel mogelijk zonder het parlement 
te regeren. De grondwet van 1806 kende een grote koninklijke macht en beperkte de 
bevoegdheden van de volksvertegenwoordigers aanzienlijk. Naar de autoritaire smaak van 
koning Lodewijk had Van de Kasteele het parlementair systeem nog drastischer moeten 
wijzigen. Deze benadering van het koningschap was een directe overname uit Frankrijk. Het 
is buitengewoon treffend dat de koninklijke eed die werd opgenomen in de Hollandse 
grondwet van 1806 bijna woordelijk overeenkwam met het serment constitutionnel zoals die 
werd uitgesproken bij de keizerlijke kroning van 1804. Lodewijk Napoleon positioneerde 
zichzelf in vrijwel dezelfde termen ten opzichte van zijn onderdanen. De Hollandse ‘Eed des 
Konings’ luidde: 

 
Ik zwere, dat ik de Constitutie van het Koningrijk zal achtervolgen; dat ik de integriteit 
van deszelfs Grondgebied zal handhaven; dat ik zal eerbiedigen en doen eerbiedigen 
de Vrijheid van Godsdienst, de gelijkheid van Regten, en de Staatkundige en 
Burgerlijke Vrijheid; dat ik geene Belastingen zal opleggen, dan uit krachte der Wet, 
en dat ik in mijne Regering geen ander doel zal hebben, dan eeniglijk de bevordering 
van het Belang, de Welvaart, en de Roem der Natie.146 

 
 Het derde en het vierde kenmerk van het bonapartisme – centralisatie en 
harmonieverlangen – zijn ook bij Lodewijk Napoleon terug te vinden maar zij sloten tevens 
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verassend goed aan op Nederlandse ontwikkelingen. In theorie was de ene en ondeelbare 
republiek sinds 1798 een feit maar in de praktijk bestond er nog steeds een grote spanning 
tussen de centrale en de lagere overheden. Onder koning Lodewijk ontwikkelde zich een 
krachtige centrale overheid. Zo ontstonden onder zijn regering tal van nationale instellingen 
als het Koninklijk Instituut en werd bijvoorbeeld nagedacht over een verregaande centralisatie 
van het onderwijs.147 Een andere in het oog springende overeenkomst tussen Napoleon en 
Lodewijk is hun streven om boven alle partijtwisten te staan. Zoals Napoleon vanaf 1799 voor 
rust en orde had gezorgd, zo wilde koning Lodewijk de Bataven verenigen. De groep 
bestuurders met wie hij zich omringde was een eclectisch gezelschap van Orangisten, 
patriotten, radicale unitariërs en moderaten. Dat de Bataven – meer dan de Fransen – enkele 
jaren eerder reeds begonnen waren met het verzoeningsproces maakte Lodewijks taak 
makkelijker dan die van zijn broer. 

Een grote afwijking van keizer Napoleons politiek betreft de verhouding tussen kerk 
en staat. Het lukte Napoleon om de kerk dienstbaar te maken voor de staat en zo het Franse 
volk aan zich te binden. Dit kon alleen omdat het overgrote deel van de Franse bevolking 
katholiek was. In een half protestants, half katholiek land als het Koninkrijk Holland was dit 
uiteraard veel lastiger; en dan bestonden er nog tal van religieuze minderheden als de 
doopsgezinden, joden, lutheranen en remonstranten. Deze godsdienstige heterogeniteit 
verklaart Lodewijks zucht naar een absolute gelijkstelling van alle geloven en een 
verregaande secularisering. Anders dan Napoleon trachtte hij geestelijken zoveel mogelijk te 
weren uit openbare ambten. Lodewijk Napoleons hang naar secularisering was mede 
ingegeven door zijn grote vrees dat religieuze verdeeldheid een bron zou worden van 
onrust.148 Bovendien zou het begunstigen van een van de religies (zoals de Franse keizer deed) 
koning Lodewijks positie aanzienlijk ondergraven hebben. 
 Al met al sloot Lodewijks regeringsstijl aanvankelijk dus vrij goed aan op die van zijn 
broer. Lodewijks koningschap moest een kleinschalige afspiegeling zijn van Napoleons 
keizerschap. Gaandeweg nam hij echter meer afstand van Napoleon en ging een 
onafhankelijkere koers varen. Op zijn verzoek ontbraken in de nieuwe grondwet verwijzingen 
naar het Franse keizerrijk en had de keizer geen enkele inspraak in Hollandse 
aangelegenheden. Daarentegen begon de koning zich te spiegelen aan de Engelse monarchie. 
Die zou als een beter voorbeeld kunnen dienen voor het Koninkrijk Holland. Zo formuleerde 
hij – in tegenstelling tot Napoleon, die het recht van de sterkste bepleitte – eigen ideeën over 
het sociale contract tussen koning en volk in de geest van Montesquieu. Lodewijk was 
bovendien sinds zijn jeugdjaren een liefhebber van Rousseau, terwijl de keizer gedurende zijn 
leven steeds meer afstand nam van Jean-Jacques.149 En was de koninklijke eed van 1806 nog 
een kopie van Napoleons serment constitutionnel, de nooit door Lodewijk uitgesproken eed – 
Napoleon had hem immers een kroning ontzegd – werd in het grondwetsontwerp van 1809 
vervangen door een eed waarin niet zozeer de glorie, eer en grondgebied van het koninkrijk 
centraal stonden, maar waarin Lodewijk beloofde artikel 3 tot en met 8 van Van de Kasteeles 
grondwet te eerbiedigen; deze artikelen beschermden de godsdienstvrijheid, waarborgden de 
gelijkheid voor de wet en behoedden de burgers voor dwalingen van het justitieel apparaat. 
Maar anders dan in 1806 ontbrak bij de grondrechten het petitierecht. In deze door Van de 
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Kasteele ontworpen eed werd niet getornd aan de koninklijke autoriteit, verdwenen oude 
instituties, maar kwam er wel enige rechtszekerheid voor het Hollandse volk. 
 
 
Conclusie 

Tussen 1799 en 1804 promoveerde Napoleon Bonaparte van generaal, via consul tot de 
Franse keizer. Zo ontstond een nieuwe politieke constellatie waarin revolutionaire 
verworvenheden gecombineerd werden met concepten uit het ancien régime. De uitkomst was 
een nieuw type regime. Enerzijds was Napoleons bestuurswijze schatplichtig aan het liberaal-
revolutionaire streven naar rechtsgelijkheid, een seculiere staat, eenheid en basisvrijheden. 
Anderzijds sloot het bonapartisme aan op de reactionaire waardering van het katholicisme en 
autoriteit. De creatie van een stelsel van familiekoninkrijken was tevens onderdeel van deze 
nieuwe keizerlijke politiek. De stichting van het Koninkrijk Holland ging gepaard met 
moeilijkheden. Met name de transfer van het erfelijkheidsprincipe was uitermate 
problematisch. Nog meer dan in Frankrijk was dit strijdig met de revolutionaire beginselen. 
Waar de Franse Revolutie gepaard was gegaan met een behoud van de monarchie, daar 
maakte de Bataafse Revolutie een abrupt einde aan het erfelijk stadhouderschap. Alle 
Bataafse volksvertegenwoordigers hadden een eed gezworen tegen de herinvoering van het 
erfelijkheidsprincipe. Met de aanstelling van Lodewijk Napoleon in 1806 kregen de 
Hollanders voor het eerst sinds de omwenteling weer te maken met een erfelijke functie. 
Niettemin bleef de staatsinrichting aanvankelijk zo goed als onveranderd, wat Lodewijks 
aanspraak op de Hollandse soevereiniteit aanzienlijk ondermijnde. Men kan zeggen dat de 
transfer in kwestie – de export van de monarchie – tot een halfslachtig resultaat leidde; 
ogenschijnlijk was het Koninkrijk Holland een voldongen feit maar onder de oppervlakte ging 
de Bataafse Republiek schuil. 
 Ongelukkig met dit staatsrechtelijke gedrocht ving koning Lodewijk aan met het 
hervormgeven van zijn koningschap. Tot aan de stichting van het Koninkrijk Holland bleven 
veel Bataven hardnekkig hun ontevredenheid uitspreken over het monarchale staatsbestel, 
zelfs toen duidelijk was geworden dat annexatie het enige alternatief was dat Napoleon bood. 
Daarop weigerden de diplomaten tijdens hun onderhandelingen met Talleyrand de 
toekomstige koning zonder meer alle soevereiniteit te verlenen. Bovendien werd Lodewijks 
komst tot de troon niet verantwoord in termen van volonté générale, noch kon hij verwijzen 
naar historische precedenten. Het is aannemelijk dat deze kwesties, in combinatie met de 
contrasterende interpretaties van begrippen als stadhouder, koning, volkswil en soevereiniteit 
ervoor zorgden dat de Hollandse staatsvorm en de rol die Lodewijk daarin moest spelen vanaf 
het begin onzeker waren. Napoleon verwachtte dat zijn broer de belangen van het keizerrijk 
en van de familie Bonaparte zou gaan behartigen, terwijl de Hollanders hoopten dat het 
toekomstig staatshoofd een bescheidener rol zou gaan spelen. Dergelijke problemen werden 
prangender toen Lodewijk zijn macht in Holland wilde laten gelden. 

Gedurende zijn bewind bleef Lodewijk worstelen met de erfenis van het republikeinse 
gedachtegoed dat bij zijn benoeming, zoals hij klaagde, nog te zeer en vogue was. En ook 
andere signalen wijzen in die richting. Zo werden de docenten van de Illustre school te 
Amsterdam (onder wie de weerspannige Van Lennep) gevreesd omdat zij hun leerlingen 
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‘gevaarlijke ideeën’ over de monarchie zouden bijbrengen.150 Hoewel niet met zekerheid te 
zeggen is of er daadwerkelijk een subversieve republikeinse onderstroom heeft bestaan, kan 
wel worden vastgesteld dat de koninklijke regering er zeer beducht voor was. Tegelijkertijd 
trachtte Lodewijk deels aan te sluiten bij de opvattingen die in Holland leefden, om te 
beginnen in zijn streven naar nationalisering en verzoening. Ook de praktische uitwerkingen 
van Lodewijk Napoleons beleid ondersteunen deze veronderstelling. Zoals aan de orde zal 
komen, greep de koning niet alleen terug op de gang van zaken ten tijde van de Bataafse 
Republiek maar in sommige gevallen zelfs op die in oude Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden. Ook hanteerde hij in de jaren 1806-1807 oude republikeinse symboliek om de 
monarchie te legitimeren. 

Om een treffend voorbeeld te geven: de door Lodewijk ingestelde Koninklijke Orde 
van de Unie wees op meerdere manieren terug naar het verleden. Zo was de benaming ‘Orde 
van de Unie’ een onmiskenbare verwijzing naar de Unie van Utrecht die aan de basis stond 
van de Nederlandse Republiek.151 En wanneer men de keten van het grootkruis van de orde 
bekijkt, ziet men de wapenen van de tien Hollandse departementen met daartussen steeds een 
bundel van tien pijlen.152 Tijdgenoten van Lodewijk zullen dit onmiddellijk hebben herkend 
als een toespeling op de zeven pijlen van de Nederlandse Republiek in het wapen van de 
Zeven Provinciën. Het devies van de ridderorde ‘Doe wel en zie niet om’ moest de leden 
aansporen om zich op de toekomst te richten, terwijl de daarmee verbonden symboliek 
onverholen ‘ouderwets’ was.153 Lodewijk Napoleons niet mis te verstane boodschap luidt: het 
Koninkrijk Holland is een directe continuering van de Nederlandse Republiek: de ‘Tien 
Provinciën’ die het Koninkrijk Holland vormen, zijn een legitieme opvolger van de Zeven 
Provinciën. De nieuwe en oude staatsvorm mochten dan verschillen, de Hollandse monarchie 
moest de geest ademen van de oude Republiek. Zoals Lodewijk betoogde: ‘La Hollande 
monarchique n’avait et ne pouvait pas avoir d’autre but, d’autre gloire, d’autre intérêt que 
ceux de la Hollande république.’154 
 
Dit alles doet de vraag rijzen in hoeverre ‘1806’ een ondubbelzinnige breuk is geweest met 
het verleden. Meerdere historici hebben gewezen op de paradox dat de Nederlandse 
Republiek, die een lange republikeinse traditie kende, schijnbaar zonder veel moeite werd 
opgevormd tot een monarchie. De Engelse historicus Jonathan Israel heeft bijvoorbeeld in zijn 
lijvige standaardwerk The Dutch Republic betoogd dat de stichting van het Koninkrijk 
Holland in 1806 overduidelijk het einde vormt van het republikeinse gedachtegoed en de 
republikeinse praktijk in de Noordelijke Nederlanden. Onder Lodewijk Bonaparte ‘practically 
every typical feature of the old Republic was finally erased, and consciously so’. Vanaf 1806, 
zo stelt Israel, ‘the Dutch Republic was no more’.155 Wyger Velema betoogde recentelijk dat 
Lodewijk geen enkele moeite deed ‘een voorzichtig compromis met de oude republikeinse 
overtuigingen te zoeken’.156 Dat de koning bepaald geen aanhanger van het republicanisme 
was en de diepe overtuiging koesterde dat de monarchie een superieure staatsvorm was, dat is 
duidelijk. Nochtans stelde Lodewijk zich in de eerste jaren van zijn bewind om strategische 
redenen pragmatischer op. Velema merkt terecht op dat Lodewijk Napoleon niet van plan was 
een compromis te zoeken, maar de koning heeft zijn beleid een stuk voorzichtiger 
gepresenteerd. Het genoot immers Lodewijks voorkeur om zijn eigen denkbeelden af te 
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stemmen op die van de bevolking in plaats van andersom – althans, zo deed hij het naderhand 
in zijn mémoires voorkomen. Hoe dan ook, in 1806 ging Lodewijk Napoleon nog niet de 
definitieve confrontatie aan met de Republiek. Pas met de conceptgrondwet van Pieter van de 
Kasteele uit 1809, die moest worden gezuiverd van alle Bataafse kenmerken, hoopte 
Lodewijk voor altijd af te rekenen met het republicanisme.  

Waar Israel in 1806 een tamelijk onproblematische cesuur ziet, meen ik een langere 
transitiefase te kunnen onderscheiden. De periode tussen 1806 en 1810 was er een waarin het 
erfelijkheidsprincipe en het constitutioneel koningschap langzaam – maar niet zonder 
tegenstand – ingang vonden. Gedurende die jaren veranderde de Nederlandse staat ingrijpend 
maar wees de koning met enige regelmaat terug naar een republikeins verleden. In zijn beleid 
maakte Lodewijk Napoleon deels gebruik van Bataafse precedenten en wees hij zijn 
onderdanen graag op zeventiende-eeuwse prestaties, maar dat belette hem niet om op andere 
terreinen radicaal met tradities te breken.157 Deze dubbelzinnigheid is goed vergelijkbaar met 
de Franse transitie van republiek naar keizerrijk. Daar werd zowel gerefereerd aan het 
Romeinse, Gallische en Karolingische verleden, in combinatie met verwijzingen naar het 
Heilige Roomse Rijk, de Engelse Glorious Revolution en (niet in de laatste plaats) de eigen 
Franse Revolutie.158 En ook keizer Napoleon schroomde niet om radicale vernieuwingen 
(zoals de introductie van de Université impériale of de hervorming van het Institut de France 
in 1803) te doorspekken met ouderwetse benamingen en symbolieken. 

Behalve naar het verleden verwees koning Lodewijk naar de Hollandse volksaard – 
maar hij handelde meer uit eigenbelang dan uit het Hollandse belang. Lodewijk Napoleon 
wilde best rekening houden met de ‘Geest en de Zeden der Natie’, maar dan wel op zijn 
voorwaarden. Want dat Holland een monarchie moest zijn, dat stond voor hem buiten kijf. 
Lodewijk heeft willen afrekenen met de Republiek, maar zag in dat hij dat niet in een keer 
kon doen. Daarbij maakte hij handig gebruik van het constitutionele vacuüm dat in de zomer 
van 1806 ontstaan was. Stukje bij beetje trok hij de macht naar zich toe. Hij zette de 
Staatsraad naar zijn hand, maakte het Wetgevend Lichaam afhankelijk, goochelde met 
ministersposten en creëerde nieuwe koninklijke bestuursorganen. Dit optreden vertoont 
duidelijke gelijkenissen met de manier waarop Napoleon tussen 1799 en 1804 gestaag zijn 
macht wist uit te bouwen. 

Lodewijk Napoleon gaf op deze manier een eigen draai aan de politiek die als 
bonapartisme bekend zou komen te staan. Was deze gelijkenis in 1806 vrij groot, gedurende 
zijn bewind maakte Lodewijk een ontwikkeling door en nam hij meer afstand van het Franse 
model. Lodewijk Napoleon hechtte een groot belang aan het sociale contract tussen volk en 
koning. Aangezien hij nooit gekroond was, was er nooit een plechtige overeenkomst gesloten 
tussen hem en zijn onderdanen. De legitimiteit van het Koninkrijk Holland stond op het spel. 
Dit legitimatieprobleem loopt als een rode draad door Lodewijk Napoleons carrière als koning 
van Holland. Naarmate de tijd verstreek en Lodewijk een kroning ontzegd werd, groeide zijn 
behoefte aan een constitutionele binding tussen hem en de natie – als een bekroning van de 
nieuwe staatsvorm. Pieter van de Kasteeles grondwet moest soelaas bieden; deze was 
monarchaal, van Hollandse makelij en zou het Koninkrijk Holland moeten beschermen tegen 
een te grote Franse invloed. 
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HOOFDSTUK 3 

 

Uniformering van het recht 

Codificatie ten tijde van de Revolut ies en de Bonapartes 

 
 

NAPOLEON! Weldadige Koning 
van mijn gefolterd Vaderland! 
Elk burger geve uw deugd belooning. 
Elk burger kusse uw Vaderhand! 

 
Elk burger kan uw Wetten lezen; 
beknoptheid siert haar zacht gelaat. 
Eenstemmigheid doorvloeit haar wezen. 
Voor Haar vliedt listige eigenbaat. 
 
Lofdicht ter gelegenheid van de invoering van het Wetboek Napoléon ingerigt voor 
het Koningrijk Holland (1809).1 

 
Al meer dan tweehonderd jaar wordt in Frankrijk recht gesproken aan de hand van de Code 
civil des Français – het Burgerlijk Wetboek dat tussen 1800 en 1804 ontworpen werd en in 
1807 de keizerlijke naam Code Napoléon ontving. De bicentenaire van het wetboek is in 2004 
uitgebreid gevierd met tal van tentoonstellingen, colloquia, en publicaties die de Code civil als 
thema hadden. Begrijpelijk, want burgerlijk recht regelt de betrekkingen tussen burgers 
onderling.2 De nieuwe voorschriften betreffende deze rechtsverhoudingen betekenden daarom 
een forse ingreep in de maatschappij. Sociale, economische, juridische en culturele 
scheidslijnen werden door de Code civil scherper getrokken dan voorheen; hoewel het 
wetboek voor een deel voortbouwde op de verworvenheden van de Franse Revolutie, greep 
het ook terug op de gewoonten van het ancien régime. Napoleon Bonaparte beschouwde het 
wetboek als een van zijn grootste en meeste bestendige prestaties. Terecht voorspelde de 
voormalige keizer als banneling op het eiland Sint Helena: ‘ce qui vivra éternellement, c’est 
mon Code civil’.3 

De invloed van de Code civil beperkt zich niet tot de Franse hexagoon; het wetboek 
heeft ook zijn uitwerking gehad op de moderne rechtscultuur van tal van andere landen. De 
invoering van gelijke wetgeving in verscheidene vazalstaten was onderdeel van Napoleons 
expansionistische cultuurpolitiek. Keizer Napoleon zag dit niet alleen als een bestendig 
fundament voor zijn eigen staat, Franse regelgeving moest ook de grondslag vormen voor het 
supranationale complex van napoleontische vorstendommen. Bonaparte fantaseerde over een 
soort Europese Unie avant la lettre met één valuta, één rechtssysteem en eenheid van maten 
en gewichten.4 De Code Napoléon wordt derhalve vaak gepresenteerd als het ultieme 
instrument om het keizerrijk te uniformeren.5 Het is inderdaad zo dat Napoleon door middel 
van gecodificeerde en geünificeerde wetgeving het bestuur van zijn rijk trachtte te verbeteren. 



 

 
76 

 

Ook hoopte hij dat de export van het wetboek de binding van de verschillende Europese 
volkeren aan het Franse keizerrijk zou versterken. Hierbij speelde zijn eerzucht een 
belangrijke rol. Napoleon wilde zich graag meten met de wetgevende arbeid van Romeinse 
keizers.6 Maar dit alles maakte de Code Napoléon buiten de grenzen van Frankrijk vatbaar 
voor veranderingen. Want al schreef Napoleon zijn burgerlijke wetgeving een universele 
gelding toe, niet-Franse juristen trachtten het recht op nationale wijze te codificeren. Het 
origineel was zeker niet boven kritiek verheven en er werd driftig aan gesleuteld – zo ook in 
het Koninkrijk Holland. 

De hernieuwde historische interesse in de Code civil des Français stelt onderzoekers in 
staat het wetboek en zijn invloed te herevalueren, en met name de wijze waarop het een 
cultuurtransfer vormde tussen Frankrijk en de rest van Europa. Het wetboek leent zich 
uitstekend voor een dergelijke analyse omdat het van alle napoleontische codices het vroegste 
voltooid was waardoor er ruimschoots tijd was om wortel te schieten of weerstand op te 
roepen in de recipiërende landen. Voorts was de Code civil sterk gepolitiseerd. De 
confrontatie tussen kerk en staat hield direct verband met het burgerlijk recht omdat de Code 
civil ingreep in alledaagse zaken als gezinsvorming en burgerschap die voorheen tot de sfeer 
van de kerk behoorden. Het was kortom een pregnante uiting van Napoleons dirigistische 
beleid; hij mocht een verzoende houding ten opzichte van de kerk hebben ingenomen, dit 
betekende niet dat hij de prerevolutionaire voorrechten van de geestelijkheid wilde herstellen. 
Wat gebeurt er met een dergelijk gepolitiseerd wetboek wanneer het opeens binnen een 
andere politieke context dienst moet doen? 

Voortbouwend op de moeilijkheden met de wording van de Nederlandse 
eenheidsstaat, wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de inspanningen tot uniformering van het 
recht en hoe deze hebben bijgedragen aan het proces van staatsvorming. Centraal staat het 
begrip codificatie.7 Daaronder verstaat men het opstellen van systematische wetboeken voor 
rechtsonderdelen van enige omvang, alsmede het resultaat daarvan.8 Bovendien is bij het 
streven naar staatsvorming van groot belang dat de codificatie exclusief is, hetgeen wil 
zeggen dat al het oude recht wordt afgeschaft en alleen het gecodificeerde recht als rechtsbron 
wordt erkend.9 

Revolutionaire Fransen en Bataven ondernamen verscheidene pogingen tot codificatie 
van het burgerlijke recht. Alvorens deze pogingen aan de orde komen – weinig succesvolle, 
zoals zal blijken – staat het ontstaan van de codificatiegedachte centraal. Aandacht wordt 
besteed aan de situatie ten tijde van het ancien régime in samenhang met de toenmalige 
politieke theorieën. Vervolgens komen de Franse en Bataafse Revolutie aan bod. Hoe werd de 
codificatie aangewend om de nieuwe staten juridisch vorm te geven? Voorts wordt uitvoerig 
ingegaan op de totstandkoming van de Code civil des Français en zijn verspreiding over het 
Europese continent. Ten slotte wordt de codificatie onder Lodewijk Napoleon besproken. 
Onder zijn bewind kwam een aantal nationale wetboeken tot stand, waaronder het Wetboek 
Napoléon ingerigt voor het Koningrijk Holland. Hoe verhield de Hollandse codificatie zich tot 
de Franse en Bataafse codificatieplannen? De inhoudelijke verschillen en overeenkomsten 
tussen de wetboeken – dat wil zeggen, de transfers op microniveau – zullen in het volgende 
hoofdstuk uitvoerig worden besproken. 
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Opkomst van de codificatiegedachte 

Noch in prerevolutionair Frankrijk, noch in de Zeven Provinciën was sprake van uniform 
recht. Zij waren een mozaïek van rechtskringen. Wel kenden beide landen rechtssystemen die 
in meer of mindere mate beïnvloed waren door Romeins recht. Deze invloed gaat terug op de 
twaalfde eeuw, die ook wel te boek staat als de vroege Renaissance, waarin de Europeanen 
hun klassieke wortels herontdekten. Te Bologna, Parijs en Oxford verschenen de eerste 
universiteiten wier voorbeeld spoedig gevolgd werd in andere grote steden. Aan deze 
instellingen bestudeerden studenten de Corpus Juris Civilis of Codex Justinianus, een 
verzameling wetten die halverwege de zesde eeuw op bevel van Byzantijnse keizer 
Justinianus (482-565) was samengesteld.10 Via Franse universiteiten als die van Orléans, 
Bourges, Caen en Angers (uitgezonderd de universiteit van Parijs, alwaar tot eind zeventiende 
eeuw alleen canoniek recht werd onderwezen) verspreidde het Romeinse recht zich geleidelijk 
in allerlei varianten over Europa. In Frankrijk was de invloed van het Romeinse recht het 
sterkst in de pays de droit écrit: het gebied grofweg ten zuiden van de lijn La Rochelle–
Genève. Dit ‘Romeinse’ recht week op veel punten af van het antieke Romeinse recht. 
Wettelijke bepalingen werden in verschillende streken op verschillende wijzen geïnterpreteerd 
en toegepast.11 In het midden en noorden van het Franse koninkrijk lagen de pays coutumiers 
waar over het algemeen gewoonterecht (coutumes) van kracht was. Anders dan in de pays de 
droit écrit was dit recht aanvankelijk niet vastgelegd. De vele honderden coutumes vonden 
hun oorsprong in de ongeschreven gewoonten.12 Niettemin trachtten Franse rechtsgeleerden 
sedert de dertiende eeuw om verscheidene coutumes vast te stellen. In eerste instantie 
gebeurde dit op particulier initiatief, vanaf de vijftiende eeuw in opdracht van de Franse 
koningen.13 Onder koning Frans I (1494-1547) werden de Franse coutumes grotendeels in 
kaart gebracht.14 De redactie van de coutume van Parijs was gereed in 1511, de coutume van 
Bordeaux in 1520, die van Senlis (ten noorden van Parijs) en van Bretagne rond 1540. Deze 
optekening van de coutumes – géén codificatie, omdat de optekening niet exclusief was – 
maakte duidelijk dat het recht binnen het koninkrijk sterk uiteenliep. Weliswaar werd midden 
zestiende eeuw een poging ondernomen om een droit commun français op te stellen maar dit 
mislukte omdat de rechtsgeleerden het niet eens konden worden of zij dit moesten doen aan 
de hand van het gewoonterecht of van de Romeinse bepalingen.15  

Net als Frankrijk benoorden de Loire was in de Noordelijke Nederlanden het inheemse 
recht niet geheel ingenomen door Romeins recht. Men kende zogeheten ‘costumen’ die 
aanwijsbaar van niet-Romeinse origine waren en van streek tot streek sterk uiteenliepen.16 
Keizer Karel V (1500-1558) gaf in 1531 de opdracht al het geldende gewoonterecht in de 
Nederlandse gewesten die onder zijn gezag stonden op te tekenen en naar Brussel te zenden 
ter homologatie (goedkeuring). Slechts in de latere Belgische gebieden en in Friesland werd 
aan Karels opdracht voldaan, de overige provincies vreesden dat homologatie zou leiden tot 
verlies van de gewestelijke autonomie.17 Vrijwel overal was Romeins recht van subsidiaire 
geldingskracht – althans, één van de lokale varianten die zich gedurende de middeleeuwen uit 
het klassieke recht had ontwikkeld. Tegen de zeventiende eeuw waren gewoonte- en Romeins 
recht in het gewest Holland zodanig in elkaar opgegaan dat gesproken werd van ‘Romeins-
Hollands’ recht.18 De politieke en economische dominantie van deze provincie leidde 
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bovendien tot enige uniformiteit, vergelijkbaar met de voorbeeldfunctie die de coutume van 
Parijs in Frankrijk vervulde. Dat neemt niet weg dat de gewestelijke diversiteit zeer groot 
bleef. 
 Een van de belangrijkste ontwikkelingen in het denken over uniforme wetgeving was 
het ontstaan van de moderne natuurrechtstheorie. Sinds de vroegste filosofen werd uitgegaan 
van het bestaan van wetten gebaseerd op een goddelijke of natuurlijke orde. Deze 
onveranderlijke wetten werden gezien als bovenpartijdig, objectief en alomvattend. Zij waren 
derhalve verheven boven door de mens geschapen regels.19 Hierin werd verandering gebracht 
door Hugo de Groot (1583-1645) die stelde dat het natuurrecht in beginsel niet door God 
werd voorgeschreven maar voortkwam uit het menselijke verstand. Zoals De Groot zelf stelde 
in zijn beroemde De jure belli ac pacis (1625): ‘de mens is weliswaar een levend wezen, maar 
een verheven wezen’ dat bovendien talig is, en daarom in staat is om te handelen volgens de 
regels die overeenstemmen met de aard van de menselijke samenleving.20 Ook wees De Groot 
in zijn leerboek Inleidinge tot de Hollandse Rechts-Geleerdheid uit 1631, dat hij schreef als 
gevangene op Slot Loevestein, op de discrepanties die bestaan tussen de lokale gebruiken en 
het Romeinse recht.21 Op deze wijze opende hij de deur voor latere juristen om kritiek te 
leveren op het gezaghebbende Corpus Juris Civilis. De Engelsman Thomas Hobbes (1558-
1679) brak definitief met het bijbelse wereldbeeld. Volgens hem werd de mens niet gedreven 
door een goddelijke opdracht maar door zijn driften en was hij niet gebonden door plichten 
jegens medemensen of een Schepper. Aangezien niemand deze vrijheid kon beperken, was 
wetgeving noodzakelijk die recht zou doen aan ieders verlangens.22 Thomas Hobbes droeg de 
ratio als oplossing aan, die zou mensen namelijk in staat stellen om gezamenlijk een 
maatschappelijk verdrag aan te gaan. Dit was het ware natuurrecht.23 John Locke (1632-1704) 
sloot bij deze visie aan, al was hij minder somber over de menselijke aard. Volgens Locke 
beschikte het gros van de bevolking over een gezond verstand. Wat hem met name voor ogen 
stond, was een overheid die door wetgeving in haar willekeur werd beperkt. Locke benadrukte 
dat een vorst zijn macht verkreeg van het volk en niet van God. 

Een aantal geleerden bouwde voort op de ideeën van Grotius, Hobbes en Locke, die 
een strikt rationele benadering van het recht hadden bepleit. In het latere Duitsland waren dat 
de zogeheten Vernunftrechtler, de natuurrechtstheoretici. Onder deze juristen bevond zich 
Samuel Pufendorf (1632-1694) wiens verlichte studies de maakbaarheid van wetgeving 
benadrukten. Pufendorf wist het rationele natuurrecht te combineren met de christelijke 
traditie. God zag hij als de oorsprong van de moraal maar het waren de mensen die de 
vertaalslag maakten naar de rechtspraktijk.24 Net als John Locke ging Samuel Pufendorf uit 
van een sociaal contract tussen vorst en onderdanen. Maar in tegenstelling tot Locke ontkende 
hij dat er sprake was van gelijkwaardigheid. Pufendorf legitimeerde juist het absolutistische 
beleid van de vorsten. In Pufendorfs optiek had slechts de soevereine vorst zijn vrijheid 
behouden en bevond zich nog in de natuurlijke toestand.25 
 De verlichte denkers namen het vertrouwen in de menselijke rede over van hun 
zeventiende-eeuwse voorgangers, maar in tegenstelling tot de rationalisten verkozen zij 
zintuiglijke ervaring boven het mathematische rechtsdenken. Zij meenden met andere 
woorden dat kennis haar oorsprong vond in de empirie en niet in het menselijke brein. En de 
ervaring leerde dat wetgeving een uiterst grillig fenomeen was. Een van de eerste Duitse 
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rechtsgeleerden die het wiskundige rechtsdenken in twijfel trok, was Christian Thomasius 
(1655-1728). Een grote verdienste van deze jurist uit de vroege Verlichting was dat hij een 
middenweg zocht tussen rationeel natuurrecht en plaatselijke omstandigheden. Mensen 
werden in Thomasius’ ogen niet door de rede gedreven maar door het streven naar geluk. 
Wetgeving zou hieraan moeten bijdragen door het menselijke leven zo lang en gelukkig 
mogelijk te maken.26 Aangezien deze Aufklärer van de overheid verlangde dat zij de 
individuele vrijheden van burgers zou beschermen, was het zaak dat nationale regelgeving 
toegespitst werd op de eigen bevolking. Christian Thomasius was daarom een fel tegenstander 
van het Romeinse recht, dat niet in de landstaal was geschreven, niet voortkwam uit het 
natuurrecht, noch gericht was op het verbeteren van de levensomstandigheden van de 
bevolking.27 

Eenvoud, structuur en helderheid – drie natuurrechtelijke vereisten – vonden grote 
weerklank bij Franse filosofen. Maar moest de wetgeving zich nu richten naar een abstract 
natuurrecht of naar de veelvormige praktijk? Een pleitbezorger voor rechtsverscheidenheid 
was Montesquieu (1669-1755) die vraagtekens zette bij de verregaande maakbaarheid die 
verlichte filosofen meenden te zien. In l’Esprit des lois, uit 1748, zette Montesquieu uiteen 
hoe wetgeving moest stroken met de plaatselijke mores. Cultuurverschillen kwamen volgens 
hem voort uit de specifieke gesteldheid van een bepaalde samenleving. Hierbij valt te denken 
aan variaties in klimaat, bestaansmiddelen, mate van vrijheid, religie, rijkdom, handel, om er 
maar enkele te noemen. Montesquieu maakte in het bijzonder een onderscheid tussen de koele 
systemen, waarin individualisme centraal stond, en warme systemen, die gekenmerkt werden 
door temperamentvol collectief optreden. Dergelijke leefomstandigheden konden volgens 
Montesquieu niet los worden beschouwd van de volksaard. Rechtssystemen dienden zoveel 
mogelijk de regionale variaties te eerbiedigen. Toch heeft Montesquieu nooit beweerd dat 
rechtsverscheidenheid een onherroepelijk gevolg was van klimaatverschillen, noch dat een 
vorst niet mocht proberen de wetgeving te harmoniseren. Latere denkers combineerden 
Montesquieu’s ideeën met een grotere nadruk op het eigen volkskarakter.28 Aldus werden de 
Franse coutumes steeds meer gezien als een afspiegeling van de plaatselijke zeden en 
gewoonten, en daarmee als een onderdeel van de nationale identiteit. 

Sprak uit de woorden van Montesquieu nog een zekere eerbied voor de traditionele 
wetgeving, vooruitlopend op de Franse Revolutie stuurden latere denkers aan op een totaal 
nieuwe maatschappelijke en juridische inrichting. Een voorbeeld was Simon-Nicolas-Henri 
Linguet (1736-1794). Deze Parijse advocaat keerde zich in Théorie des lois civiles uit 1767 
tegen de naar zijn mening achterhaalde en dubbelzinnige Franse wetgeving. Dit hield direct 
verband met de onduidelijke feodale verdeling van de macht in Frankrijk. Wie had de 
werkelijke macht in handen? De vorst, de Staten, de adel, of een niet nader te bepalen groep 
die ‘het volk’ genoemd werd? In zijn optiek diende overheid in eerste instantie te zorgen voor 
de rechtszekerheid van haar burgers, maar faalde daarin vanwege de onduidelijke 
machtenscheiding. Linguet bepleitte een compleet nieuwe rechtsordening die een eind moest 
maken aan de gebreken van het bestaande systeem. Rechtsverscheidenheid beknotte de 
burgerlijke vrijheid en zou plaats moeten maken voor eenvoudige en uniforme wetgeving.29  

Ook Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) betwistte de betrekkelijkheid van 
rechtssystemen. Rousseau verheerlijkte niet de natuurlijke toestand maar wees erop dat 
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mensen sociale wezens waren. Hij fulmineerde tegen Montesquieu’s idee dat uniform recht de 
bevolking zou benadelen. Uniforme wetgeving zou de vrijheid van burgers niet beknotten 
maar waarborgen.30 Tegelijkertijd beschouwde Rousseau rechtsverscheidenheid als een 
belangrijke onderscheidende factor tussen naties: ieder volk diende een afzonderlijke politieke 
eenheid te vormen en bijgevolg over een eigen rechtssysteem te beschikken; aldus volgde 
Rousseau noch het universalistische natuurrecht, noch de klimaattopos à la Montesquieu.31 
Van kardinaal belang was verder dat de wet voor iedereen begrijpelijk zou zijn. Heldere 
wetgeving, een speerpunt van de natuurrechtsgeleerden door wie Rousseau wel degelijk was 
beïnvloed, moest derhalve een oogmerk zijn van codificatie. Al het Romeinse recht en de 
plaatselijke gewoonterechten dienden uit het nationale rechtssysteem verwijderd te worden. 
Meer had het Franse volk niet nodig. De natuurwetten waren volgens hem beter bewaard in de 
harten van de volk dan in ‘tout le fatras de Justinien’ – de ‘mengelmoes’ die Romeins recht 
heette.32 

Verzet tegen Romeins recht nam toe naar mate de achttiende eeuw ten einde liep. Zo 
ook in de Republiek. Onder de grootste tegenstanders van Romeins recht bevond zich de in 
Hattingen an der Ruhr geboren Frederik Adolf van der Marck (1719-1800) die vanaf 1758 
hoogleraar natuur-, staats- en volkenrecht was aan de Groninger rechtsfaculteit. In die 
hoedanigheid introduceerde hij in de Noordelijke Nederlanden het gedachtegoed van de 
natuurrechtstheoretici bij een breed publiek. Geheel in de lijn van Thomasius’ gedachtegoed 
streefde Frederik van der Marck naar een universeel natuurrecht dat tevens passend was voor 
allerlei verschillende volken. Romeins recht was in zijn ogen niet afdoende. Alleen het 
natuurrecht, geïnspireerd op het gewoonterecht, kon de zwakke burger beschermen tegen de 
sterkeren in de samenleving. Voorts was hij van mening dat nationaal op schrift gesteld recht 
in de eerste plaats de burgerlijke vrijheid moest garanderen. Frederik van der Marcks 
waardering van het natuurrecht en zijn bezwaren tegen de gelding van Romeins recht leidden 
in 1773 tot een ernstig conflict met de gereformeerde kerk, en uiteindelijk zelfs tot zijn 
ontslag.33 Van der Marcks ideeën vonden weinig weerklank bij de Noord-Nederlandse 
patriotten. In de Grondwettige Herstelling bijvoorbeeld, riepen de auteurs weliswaar op tot het 
samenstellen van ‘staats-wetboeken’, maar zij maakten geen onderscheid tussen staatsrecht en 
burgerlijk recht, noch pleitten zij voor een wetboek voor alle gewesten. Bovendien getroostten 
zij zich veel moeite om lokale regelgeving te inventariseren.34 Juist omdat de patriotten in de 
meerderheid gebrand waren op een herstel van de lokale privileges liet codificatie de meeste 
hervormingsgezinde burgers onverschillig. Na de Oranjerestauratie van 1787 deed de 
Zeeuwse jurist en raadpensionaris Laurens Pieter van de Spiegel (1737-1800) enkele 
voorstellen tot een landelijke codificatie maar ook hij vond weinig gehoor.35 
 De ‘moderne’ codificatiepraktijk begon in de Duitse landen alwaar voor het eerst werd 
getracht op grote schaal wetgeving te unificeren.36 In 1746 vatte de Pruisische koning Frederik 
de Grote (1712-1786) het idee op om het recht te harmoniseren. Aangezien Pruisen bestond 
uit een groot aantal geïsoleerde gebieden, die zich uitstrekten van Polen tot Oost-Friesland, 
werd grote aandacht besteed aan Duitstalige wetgeving voor alle Pruisische provincies. De 
koning wenste een Teutsches Allgemeines Landrecht, gebaseerd op de rede en de plaatselijke 
omstandigheden.37 Dit overkoepelende Pruisische recht moest subsidiair gaan gelden naast 
speciale wetgeving voor de afzonderlijke provincies. Het Allgemeines Landrecht für die 
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Preußischen Staaten, dat op 1 juni 1794 in werking trad, werd een zeer uitgebreide 
verzameling van onder meer staatsrecht, civielrecht, strafrecht en handelsrecht. Het 
garandeerde enkele belangrijke mensenrechten als gewetensvrijheid en vrijheid van religie, 
maar aan de rechten van de absolute vorst werd niet getornd. Bovendien was het geen 
uniforme codificatie omdat elke provincie naast het Allgemeines Landrecht eigen wetboeken 
had moeten krijgen. Dit gebeurde overigens niet; veel Pruisische ambtenaren talmden met het 
opstellen van wetten, want zolang er geen provinciale wetboeken waren, bleef het traditionele 
lokale recht in volle omvang gelden.38 De Pruisische codificatie was kortom niet zozeer een 
progressieve moderne vernieuwing als wel een gematigde hervorming van de verscheidene 
Pruisische rechtsstelsels.39 Nochtans is deze codificatie van grote invloed geweest op andere 
Europeanen, waaronder de Bataven. 
 
 
Cambacérès en de codificatie van het Franse recht 

De Franse Revolutie ging gepaard met een reeks van ingrijpende veranderingen maar 
betekende niet een onmiddellijke juridische omwenteling. Wanneer men teruggaat naar het 
eerste Revolutiejaar, ziet men dat nationale wetgeving nauwelijks een onderwerp van 
discussie was. De Franse wetgeving bestond nog steeds, zoals Philippe Sagnac stelde in zijn 
klassieke La législation civile de la Révolution Française, uit een ‘monstrueux assemblage de 
coutumes, de droit écrit, d’ordonnances royales et de droit canonique’.40 In vergelijking tot 
andere hervormingseisen was de roep om codificatie zeer klein. Slechts de helft van de 
cahiers de doléances (geschriften waarin lokale overheden en kiesdistricten na de Revolutie 
hun hervormingswensen kenbaar konden maken) riep op tot het opstellen van nieuwe 
wetgeving; een fractie ervan verlangde landelijke uniforme wetboeken.41 Weliswaar nam de 
Franse Constituerende Vergadering een voorstel aan tot codificatie, de uitvoering van dit 
voornemen werd uitgesteld omdat weinigen een vastomlijnd idee hoe het recht 
geharmoniseerd kon worden.42 Bovendien hadden de representanten hun handen vol aan het 
opstellen van een Franse grondwet. Niettemin was een meerderheid voor het afzonderlijk 
vastleggen van de burgerlijke rechten. Daarom verordende de constitutie van 1791 dat er een 
simpel, helder, en deugdelijk Burgerlijk Wetboek moest worden opgesteld, rechtsgeldig in het 
gehele koninkrijk. Nadat in datzelfde jaar de Code pénal het daglicht zag, richtte de 
Assemblée législative haar aandacht op het civiele recht. Behalve enkele beginpogingen (die 
voortbouwden op de coutume van Parijs) kwam het niet tot een echte codificatie. 

In de zomer van 1792 leidde de aanhoudende binnen- en buitenlandse dreiging tot de 
uitroeping van de Franse Republiek die uiteraard van wetgeving voorzien moest worden. De 
drijvende kracht achter alle republikeinse codificatieprojecten was de invloedrijke jurist Jean 
Jacques Régis Cambacérès (1753-1824). Onder zijn leiding vergaderde het Comité de 
législation civile, criminelle et de feódalité maanden lang, vaak van zeven uur ’s ochtends tot 
elf uur ’s avonds over alle wetgeving, te beginnen met een nieuwe grondwet die op 24 juni 
1793 van kracht werd. Daarnaast werkten zij aan de reorganisatie van de Franse rechterlijke 
macht en ontwierp Cambacérès tussen 1793 en 1796 drie verschillende Burgerlijke 
Wetboeken. Hun ijver werd slechts ten dele beloond; geen van de ontworpen Burgerlijk 
Wetboeken werd ooit rechtsgeldig, al vormen ze wel de basis voor de latere Code civil des 
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Français.43 De achtenveertig juristen die samen het comité vormden hadden een enorme 
codificatietaak op zich genomen. Voorheen vielen aanzienlijke delen van het burgerlijk recht 
onder de jurisdictie van de katholieke kerk. Nieuw civiel recht was derhalve de kroon op de 
secularisatie van het Franse volk. Omdat Cambacérès en zijn collega’s de zaken zo grondig 
aanpakten, verliep de totstandkoming van de wetboeken behoorlijk traag.44 In de vergadering 
van 9 augustus 1793 presenteerde voorzitter Cambacérès zijn conceptwetboek als een vrucht 
van de natuurrechtstheorie: simpel van structuur maar ambitieus in zijn opzet. Het wetboek 
moest een natuurlijke eenvoud ademen. Te veel ingewikkelde bepalingen zouden enkel 
afbreuk doen aan de helderheid ervan. Nochtans was dit ontwerp in ogen van radicale 
revolutionairen te langdradig, te ouderwets, en te geleerd. 

Cambacérès herschreef zijn wetboek. Hij vereenvoudigde de artikelen ingrijpend en 
bracht ze in aantal terug van 719 naar 297.45 Terwijl Cambacérès aan het herschrijven was, 
kwam met 9 thermidor een eind aan de grote Terreur. Het tweede ontwerp van Cambacérès 
werd kort na deze omwenteling aan de Convention voorgelegd. Toen dit ontwerp eind 1794 
besproken werd, vond men het revolutionaire wetboek juist te extreem en te kort. Voor de 
derde keer begon Cambacérès met het opstellen van een Burgerlijk Wetboek. Op 24 prairial 
jaar IV (12 juni 1796) volgde het laatste van de drie door Cambacérès ontworpen Burgerlijk 
Wetboeken. Ditmaal telde het ontwerp aanzienlijk meer wetsartikelen: 1.104, tegen de 297 
van het voorgaande. In de tweede helft van 1796 werd het conceptwetboek behandeld door 
het Corps législatif. In beide kamers ondervond het derde ontwerp wederom veel tegenstand. 
Met name echtscheiding en de verbeterde rechtspositie van buitenechtelijke kinderen deden 
conservatieve vertegenwoordigers huiveren. Van het derde ontwerp werden dan ook slechts 
twee artikelen goedgekeurd door het Corps législatif. Hierna stopten de besprekingen. In de 
jaren 1797 en 1798 bleef de Franse volksvertegenwoordiging sceptisch over de mogelijkheid 
om een Burgerlijk Wetboek op te stellen. Bijna tien jaar na de Revolutie ontbeerde Frankrijk 
nog altijd een Burgerlijk Wetboek. 
 
 
Eenheid of verscheidenheid? 

Na de Bataafse Revolutie van 1795 brak ook in de Noordelijke Nederlanden het 
codificatietijdperk aan. Maar net als in Frankrijk was men er aanvankelijk weinig happig op 
harmonisatie van het recht. Slechts op provinciaal niveau – Friesland en Groningen voorop – 
begon men aarzelend met het opstellen van uniforme wetboeken. Een enkeling koesterde de 
hoop dat dit spoedig ook op nationaal niveau mogelijk zou zijn. Zo schreef professor Frederik 
van der Marck, de grand old man van de Nederlandse natuurrechtstheoretici, aan de 
Groningse codificatiecommissie dat het verstandig zou zijn wanneer zij ‘een algemeen 
wetboek, zowel civiel als crimineel, voor de gehele Bataafsche Republiek ontwierp’.46 Maar 
de verdeeldheid die de Nationale Vergadering in zijn greep hield, leidde ook tot 
meningsverschillen over de uniformering van het recht. Diverse leden van de 
grondwetgevende vergadering wezen op de grote diversiteit in wetgeving en het gebrek aan 
kennis over datgene wat in de verscheidene regio’s als geldend recht beschouwd moet 
worden.47 Het was onder meer de unitarische volksvertegenwoordiger Pieter Leonard van de 
Kasteele (1748-1810) die in mei 1796 dit probleem ter sprake bracht. Volgens Pieter van de 
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Kasteele had de federalistische staatsinrichting van de Republiek der Verenigde Nederlanden 
geleid tot grote interne juridische verschillen. De verschillen tussen Gelderland en Holland 
waren, zijns inziens, zelfs groter dan die tussen Frankrijk en Holland. Van de Kasteele 
streefde daarom naar een staat met uniforme wetgeving, zodat de Bataven ‘slechts één 
famille, één volk worden zullen’.48 Hij vertolkte de mening van veel gematigde en radicale 
unitariërs die codificatie beschouwden als een uitstekend hulpmiddel om de eenheidsstaat te 
realiseren. Maar waar gematigde unitariërs wezen op de moeilijkheden die gepaard zouden 
gaan met de mogelijke uniformering van al het vaderlandse recht, daar vreesden radicalere 
geestverwanten vooral voor de interne verdeeldheid van de Bataafse Republiek. Zij wilden zo 
snel mogelijk uniforme wetgeving doorvoeren en wel door een centrale overheid, niet door 
afzonderlijke gewesten. Federalisten betwistten deze rechtsuniformiteit. Wetgeving moest 
helderder en systematischer worden dan weleer, maar aan de gewestelijke soevereiniteit 
mocht niet worden getornd. Deels baseerden zij zich op moderne democratische ideeën 
(lokaal bestuur kwam volgens sommigen het dichtste bij de ware democratie), deels grepen zij 
terug op de niet-natuurrechtelijke notie dat ieder volk zijn eigen unieke instellingen en 
gewoonten kende; denk hierbij aan Montesquieu’s pleit voor regionale diversiteit en 
Rousseau’s veronderstelling dat het echte natuurrecht besloten lag in de harten van het volk. 
Federalistisch ingestelde politici propageerden over het algemeen een codificatie in de geest 
van het Pruisische Allgemeines Landrecht waarin regionale wetgeving en landelijk uniforme 
wetgeving werden gecombineerd.49 

In augustus 1796 benoemde de Nationale Vergadering een commissie om een 
verkennende studie te verrichten naar codificatie. Deze commissie, onder leiding van de 
gematigde Hendrik van Castrop (1736-1806), moest uitzoeken welke juristen in aanmerking 
kwamen voor het opstellen van de nationale wetboeken. Spijtig voor de commissie bleek in 
februari 1797 dat alle beoogde kandidaten hun benoeming weigerden. Enerzijds waren zij van 
mening dat eerst de gerechtelijke macht gereorganiseerd diende te worden, alvorens aan 
codificatie kon worden begonnen. Anderzijds was zelfs onder unitariërs onduidelijk in 
hoeverre men ruimte moest laten voor rechtsverscheidenheid.50 De polarisering onder de 
Bataven zette zich voort, ook onder de commissieleden. Er was met name onenigheid tussen 
de commissieleden Coen Lambertus van Beyma (1753-1820) en voorzitter Hendrik van 
Castrop, waardoor de eerste Bataafse codificatiepoging eindigde in onderling getouwtrek en 
beschuldigingen over en weer. Wellicht kwam volksrepresentant Hugo Gevers daarom op het 
idee om de codificatie dan maar uit te besteden aan enkele burgers. Op 3 oktober 1797 stelde 
Gevers voor om het ‘geheele Bataafsche Volk [uit te nodigen] om aan deze gewigtige taak te 
arbeiden, door het uitloven van eene aanzienlyke beloning’, voor het beste Burgerlijk 
Wetboek en een voor het beste Criminele Wetboek.51 Gevers’ oproep leidde echter niet tot een 
nieuwe codificatiepoging. 

Met de machtsgreep van 1798 en de daarop volgende Staatsregeling herleefde het 
codificatiestreven. Zoals de meeste constituties uit deze tijd kende de unitarische 
Staatsregeling een zogenaamd ‘codificatieartikel’. Artikel 28 van de Algemene beginselen der 
Staatsregeling bepaalde dat er ‘een Wetboek [zal] gemaakt worden, zoo wel van Burgerlijke 
als van Lijfstraffelijke Wetten, te gelijk met de wijze van Regts-vordering’ dat diende te 
verschijnen binnen een termijn van twee jaar na implementatie van de Staatsregeling. Op 
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advies van Willem Anthony Ockerse (1760-1826) stelde de Constituerende Vergadering eind 
maart een commissie in die na moest gaan wie in aanmerking zou komen voor deelname aan 
een eventuele codificatiecommissie. Om niet te vervallen in de fouten van de Commissie-Van 
Castrop verlangde Ockerse dat juristen gedwongen moesten worden om aan het project mee te 
werken. Weigering was een misdaad tegen het vaderland, zo vond hij.52 De commissie, 
voorgezeten door Hendrik Costerus (1735-1806) bestond uit zeven leden, onder wie Willem 
Ockerse zelf en Ploos van Amstel.53 Gedrieën presenteerden zij zij een rapport dat op 13 april 
aan de volksvertegenwoordiging werd aangeboden. Volgens Ockerse diende wetgeving in de 
eerste plaats de Bataafse eenheid te bevorderen, met behoud van de republikeinse vrijheden. 
Niet verwonderlijk legde Willem Ockerse grote nadruk op het nationale karakter van de 
codificatie, de verbetering van de Nederlandse wetgeving maakte onderdeel uit van een groter 
plan om het land niet alleen politiek maar ook cultureel tot een eenheidsstaat te maken. 
Daarnaast moest codificatie van het burgerlijk recht ook de individuele politieke rechten 
waarborgen. Volgens de commissieleden behoefde het geen betoog dat ‘de politique en 
burgerlijke vrijheid onafscheidelijk van elkander behooren te zijn.’ Het burgerlijk wetboek 
waarborgde de burgerrechten ‘opdat de wet voor elk gelijk zijnde, eenieder ook enen gelijken 
graad van vrijheid geniete’, aldus de commissie.54  
 
De Commissie van Twaalf 

Costerus en consorten moesten het veld ruimen toen in juni 1798 het unitarische bewind aan 
de kant werd gezet. Bij deze machtswisseling werden enkele leden van de 
codificatiecommissie opgepakt en vastgehouden, onder wie Willem Ockerse en Adrianus 
Ploos van Amstel. Na de gematigde staatsgreep trad een nieuwe groep juristen aan om het 
codificatiewerk te hervatten. In de Staatsregeling was besloten tot de vorming van een 
Algemeen Burgerlijk en Lijfstraffelijk Wetboek, en tot het opstellen van regels voor 
procesrecht. Het Uitvoerend Bewind benoemde op 28 september een commissie die de 
nationale wetboeken moest ontwerpen. In eerste instantie stribbelden de rechtsgeleerden die 
men op het oog had tegen. Ze informeerden bij het Uitvoerend Bewind ‘of zij de benoeming 
moesten aanmerken als een stellige last, dan wel of de al of niet acceptatie was een daad van 
verkiezing’, maar dit keer was de regering niet van plan de codificatie te laten stranden. De 
aangeschreven juristen werden gemaand om gehoor te geven aan ‘de pligt hun opgelegd door 
de op hun gevallen benoeming’.55 Ook de beoogde voorzitter, Hendrik Constantijn Cras 
(1739-1820), spreidde aanvankelijk weinig enthousiasme ten toon, maar stemde uiteindelijk 
in. De zogeheten Commissie-Cras of Commissie van Twaalf telde naast Hendrik Cras nog elf 
andere leden van wie zeven zich om het burgerlijk recht bekommerden.56 Van de groep 
‘civilisten’, zoals de leden van deze subcommissie ook wel zijn genoemd, vormde voorzitter 
Hendrik Cras de kern.57 Hij is wel getypeerd als een verlichte maar niet erg progressieve 
natuurrechtsgeleerde, die een grote algemene interesse bezat maar niet uitblonk in kort en 
helder taalgebruik.58 Hendrik Cras poogde, zoals veel van zijn verlichte vakbroeders, de 
achttiende-eeuwse natuurrechtstheorie te combineren met het vaderlandse recht. Als leidraad 
koos hij Hugo de Groots Inleidinge tot de Hollandse Rechts-Geleerdheid, waarvan belangrijke 
delen in de nieuwe codices verwerkt moesten worden. Als basis van een wetboek bleek dit 
werk echter ontoereikend. De Inleidinge van Hugo de Groot was als studieboek ongeschikt 
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om een codificatieproject op te baseren. Bovendien betrof het alleen Romeins-Hollands recht, 
terwijl de Commissie van Twaalf alle traditionele Bataafse rechtsbronnen wilde incorporeren. 
Maar de grootste complicatie was dat Cras en veel commissieleden van mening waren dat al 
het oude plaatselijke recht, zo lang het niet in tegenspraak was met het nieuwe wetboek, van 
kracht kon blijven.59 Toch moest het wetboek in de gehele Bataafse Republiek ingevoerd 
worden. Deze spanning tussen eenheid en verscheidenheid trachtte Cras op twee manieren op 
te lossen. Om recht te doen aan de regionale diversiteit moesten grote delen van het 
gewoonterecht in het wetboek worden geïncorporeerd. De tweede oplossing was het opstellen 
van algemene beginselen waaraan recht moest voldoen. Hoe algemener de voorschriften, des 
te minder moeite het zou kosten een uniforme bindende wettekst op te stellen.60 Dit stond 
weer op gespannen voet met het streven naar volledigheid.  

Al met al wierpen de inspanningen geen vruchten af. Omdat de commissieleden 
hinkten op twee gedachten (enerzijds harmonisatie van het recht, anderzijds ontzag voor de 
traditionele diversiteit in wetgeving) verzuimden zij lange tijd om met concrete zaken aan de 
slag te gaan. Zij hadden zich vooral zorgen gemaakt over allerlei theoretische bespiegelingen 
over zaken als ‘recht en rechtvaardigheid’ en ‘natuurdriften en hartstochten’. Een treffend 
voorbeeld is een conceptartikel dat moest gaan bepalen wat een slapend persoon aangerekend 
kon worden. ‘Hetgeen door slapenden wordt verricht of nagelaten’, concludeerde de 
commissie na rijp beraad, ‘kan hun niet worden toegerekend, ten zij hun pligt medebragt te 
waaken’.61 Zo ontstond een onwerkbaar geheel van wetteksten die stuk voor stuk weliswaar 
algemeen geldend waren maar bij elkaar een onsamenhangend en omvangrijk boekwerk 
vormden. Alleen de subcommissie voor procesrecht slaagde erin om in 1799 (binnen de 
gestelde termijn) haar taak te volbrengen. En op 24 april 1801, na een kleine drie jaar, 
beëindigde de subcommissie voor het opstellen van een Crimineel Wetboek haar arbeid. Maar 
omdat de civiele subcommissie nog steeds druk bezig was met het eigen ontwerp, en de 
regering meende dat allereerst het Burgerlijk Wetboek moest worden voltooid, verdwenen de 
voltooide wetboeken twee jaar lang in een la.62 Tel daarbij op de onzekere politieke situatie en 
de groeiende desinteresse in codificatie, en het is geen wonder dat de commissie na enkele 
jaren gedesillusioneerd haar werkzaamheden staakte.63 Ofschoon zij formeel bleef 
voortbestaan tot onder het bewind van Lodewijk Napoleon kwam de commissie in oktober 
1804 voor het laatst bijeen. 
 
 
De Code civil des Français  

Toen generaal Bonaparte in november 1799 een greep naar de macht deed, was hij 
vastberaden om op korte termijn een nationaal Burgerlijk Wetboek in te voeren. Hij zag dit 
als een absolute voorwaarde voor de nationale eenheid. Een ontwerp van de hand van Jean-
Ignace Jacqueminot (1758-1813) werd op 30 frimaire jaar VIII (21 december 1799) aan de 
volksvertegenwoordiging voorgelegd. Alhoewel Jacqueminots ontwerp behoudender was dan 
de drie voorgaande van Cambacérès, was zijn ontwerp hetzelfde lot beschoren. Net als 
Cambacérès moest hij schipperen tussen de verregaande hervormingsdrang van de revolutie 
en het behoudende beleid onder het Consulaat. Om de codificatie te laten slagen verlangde 
Napoleon in augustus 1800 dat een synthese gemaakt zou worden van Cambacérès’ eerdere 
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ontwerpen. De juristen François-Denis Tronchet (1726-1806), Félix-Julien-Jean Bigot de 
Préameneu (1747-1825) en Jean-Étienne-Marie Portalis (1745-1807) werden hiervoor 
verantwoordelijk gesteld. François Tronchet en Félix Bigot de Préameneu kwamen beide 
voort uit de Noord-Franse coutume-traditie. De zuidelijke Pays de droit écrit werden in de 
codificatiecommissie vertegenwoordigd door Portalis en Jacques Maleville (1741-1824). 
Deze laatste vervulde binnen de commissie de rol van secretaris. Gezamenlijk vormden deze 
vier rechtsgeleerden de Commission pour la rédaction du Code civil. Binnen vijf maanden 
voltooiden zij de eerste versie van het wetboek, het zogeheten projet de l’an VIII. 

Met name de waarde van Jean-Étienne-Marie Portalis als denker van het viermanschap 
was zeer groot. Portalis was een religieus man en geschoold in de middeleeuwse 
rechtsfilosofie. Tegelijkertijd was hij beïnvloed door achttiende-eeuwse verlichte ideeën, met 
name die van Montesquieu. Zowel Montesquieu als Portalis waren gematigde denkers die een 
brug trachtten te slaan tussen christendom en Verlichting. Beide denkers hadden een groot 
vertrouwen in de menselijke rede en deelden de overtuiging dat rechtvaardigheid ontspoot uit 
de goddelijke ordening.64 Portalis’ streven om religie en revolutie met elkaar te verzoenen 
paste geheel binnen de Franse politiek na thermidor. Weliswaar beschouwde hij het Romeinse 
recht en de coutumes als achterhaalde producten van een barbaarse tijd, hij onderkende dat zij 
wel degelijk goede bepalingen bevatten. Bovendien moesten ze gerespecteerd worden als 
nationaal erfgoed; gewoonten waren een uiting van de wijsheid van de voorvaders, en dus 
onderdeel van het Franse nationale karakter. Elke plotse verandering kon onvoorziene en 
nadelige gevolgen hebben. ‘Les codes du peuple se font avec du temps’, meende Portalis, ‘on 
ne les fais pas’. Hieruit volgde dat wetgevers zeer gematigd moesten optreden. Want ‘il faut 
laisser le bien, si on est en doute du mieux’, zoals Portalis stelde in zijn beroemde Discours 
préliminaire – de rede die hij hield bij de presentatie van het Projet de l’an VIII. 

Unificatie van het Franse volk stond voorop bij het opstellen van een nationaal 
Burgerlijk Wetboek, zo hield Jean-Étienne-Marie Portalis de bijeengekomen 
volksrepresentanten in zijn Discours préliminaire voor. Wetgeving diende allereerst tot het 
kweken van eendracht onder de Fransen, omdat hij meende dat voorafgaand aan de revolutie 
het land wel een territoriale, maar geen nationale eenheid was. De codificatiecommissie was 
ervan overtuigd dat een enkel Burgerlijk Wetboek een reële mogelijkheid was. Een klein 
aantal duidelijke en welomschreven teksten per onderwerp moest afdoende zijn. 
Vanzelfsprekend wilde de commissie zowel simplificeren als anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen. Het natuurrecht moest dit mogelijk maken. Al konden wetgevers de toekomst 
niet voorspellen, de natuur was in ogen van de commissie oneindig en eeuwig toepasbaar op 
alles wat de menselijke samenleving betrof. Alleen wanneer het wetboek onduidelijk was, 
mochten rechters hun eigen invulling aan de wetten geven. Rechtvaardigheid (het 
sleutelwoord in Portalis’ toespraak) zou in dat geval de doorslag geven: ‘L’équité est le retour 
à la loi naturelle’.65 Natuurlijke rechtvaardigheid viel volgens Portalis niet te herleiden op de 
volkssoevereiniteit maar alleen op de opperste wetgever: God zelf. Daarmee was de enige 
regelgeving die het gezag afbakende het goddelijke natuurrecht.66 

De Code civil bood aldus een ideologisch kader waarbinnen de keizer zijn positie kon 
rechtvaardigen. In deze ideologie bestond een nauwe band tussen de familie en de staat. Jean-
Etienne-Marie Portalis maakte in zijn woordkeus veel gebruik van staatsrechtelijke termen 
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wanneer hij over gezinnen sprak. Nationale eenheid vond haar oorsprong in huiselijke kring: 
‘c’est par la petite patrie, qui est la famille, que l’on s’attache à la grande’. De bestuurder van 
dit ‘kleine vaderland’ was het mannelijke gezinshoofd, de chef van het ‘gouvernement de la 
famille’. Omgekeerd dienden bestuurders zich als goede vaders te gedragen. Loyaliteit aan de 
Franse staat moest dus beginnen bij loyaliteit aan het eigen gezin. 

 
 

3. Eerste pagina van de 
originele Code civil des 
Français uit 1804. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het door Portalis gepresenteerde ontwerp week aanzienlijk af van het uiteindelijke 

wetboek dat in 1804 van kracht werd. Grondwettelijk was namelijk verplicht dat elk 
wetsvoorstel door beide kamers van het Franse parlement werd aangenomen. Bij de 
bespreking van het eerste stuk van het wetboek bleek echter dat de Franse 
volksvertegenwoordigers zich niet konden vinden in de algemene inleiding van het wetboek, 
noch in het hoofdstuk over het verlies van burgerlijke rechten. Napoleon, die zich intensief 
had gemengd in de codificatiediscussies, vatte dit op als een persoonlijke belediging.67 Terwijl 
het wetboek inmiddels onderwerp van discussie was geworden in de Franse Staatsraad, 
zuiverde de Eerste Consul beide kamers van het Franse parlement. Van enige wanklank 
vanuit de volksvertegenwoordiging was daarna geen sprake meer. Stukje bij beetje werden de 
wetsontwerpen in de Staatsraad besproken, waar nodig aangepast en in de jaren daarna 
rechtsgeldig. In 1804 werden deze afzonderlijke wetten samengevoegd tot een 2.281 artikelen 
tellend Burgerlijk Wetboek.68 Wat de revolutionaire overheid al die jaren niet gelukt was, 
bracht Napoleon aldus tot een goed eind. De Code civil des Français werd gezien als een 
meesterwerk in helderheid en precisie, daar waren tijdgenoten het wel over eens. Inhoudelijk 



 

 
88 

 

viel er meer op af te dingen. Op enkele punten consolideerde het wetboek de verworvenheden 
van de Revolutie. Het garandeerde gelijkheid voor de wet en de scheiding van kerk en staat: 
zaken als het huwelijk en de Burgerlijke Stand waren voorgoed aan de kerkelijke invloedsfeer 
onttrokken. Nochtans was het wetboek op punten ronduit in tegenspraak met de revolutionaire 
beginselen. Napoleons dirigisme staalde door in veel van de wetsartikelen. Zo werden de 
vrijheden van minderjarigen en vrouwen ernstig beknot ten gunste van het hoofd van het 
gezin, evenals die van arbeiders ten gunste van hun werkgevers.69 Autoritair én liberaal: de 
Code civil is het schoolvoorbeeld van de napoleontische politiek. 
 
Van een Frans naar een Europees wetboek 

Een paar maanden nadat de Code civil van kracht werd, kroonde Napoleon zichzelf tot keizer 
der Fransen en moesten enkele wetsteksten worden aangepast. Overal in het wetboek moest 
immers ‘consul’ door ‘keizer’ worden vervangen. Bovendien werd in september 1807 de 
Code civil des Français omgedoopt tot Code Napoléon.70 Hier zat een duidelijk ideologische 
component aan vast. Inmiddels was de Code civil een exportproduct geworden: het was 
rechtsgeldig voor veel Europeanen buiten Frankrijk. Dit was echter moeilijk te rijmen met het 
ontluikende nationale denken. Zelfs Portalis (die op zijn zachtst gezegd niet bekend stond om 
zijn progressieve denkbeelden) was van mening dat een goed Burgerlijk Wetboek in de eerste 
plaats recht moest doen aan het nationale karakter van een bepaald volk. Deze spanning 
tussen universalisme enerzijds en nationale identiteit anderzijds leidde dan ook tot een diffuse 
verspreiding van de Code civil des Français over Europa.71  

Een goed voorbeeld vormt Italië dat sinds 1796 min of meer onder Frans gezag stond. 
Het Italisch schiereiland viel uiteen in het Koninkrijk Italië, waarvan Napoleon de 
koningskroon droeg, en het koninkrijk Napels met aan het hoofd Napoleons oudste broer 
Joseph Bonaparte (1768-1844). In beide vorstendommen waren juristen bezig geweest met de 
codificatie van het lokale recht. Napoleon had Italiaanse juristen zelfs aangespoord om eigen 
wetboeken op te stellen. Na 1806 werden deze initiatieven echter door de keizer aan de kant 
geschoven om plaats te maken voor de Code Napoléon. Nochtans was de keizer bereid water 
bij de wijn te doen. Echtscheiding was bij de Italianen ongehoord en werd voorlopig uit de 
Italiaanse vertaling gehouden.72 Daarnaast werd het wetboek geïmplementeerd in talrijke 
andere staten die binnen de Franse invloedssfeer lagen, maar niet zonder dat het in meer of 
mindere mate werd aangepast aan de eigen gewoonten. De Code Napoléon die in 1809 in het 
Hertogdom Baden werd geproduceerd, bestond bijvoorbeeld voor een vijfde deel uit 
plaatselijke feodale wetgeving. Frankfurt, dat het wetboek in 1811 introduceerde, liet het 
originele wetboek intact maar codificeerde daarnaast ook de eigen inheemse wetgeving en 
verklaarde dat van kracht.73 Napoleons ideaal van de Code civil als een bovennationaal 
Europees wetboek werd dus nimmer bereikt. 
 
 
Codificatie onder Lodewijk Napoleon 

Met de monarchale staatsinrichting ontving de Nederlandse codificatie een nieuwe impuls. 
Codificatie stond hoog op de politieke agenda van koning Lodewijk, die de totstandkoming 
van de Code civil van dichtbij had meegemaakt.74 Reeds de tweede dag nadat Lodewijk zijn 
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nieuwe vaderland was binnengetrokken, gaf hij de opdracht tot het passend maken van het 
ontwerp-Lijfstraffelijk Wetboek van de Commissie van Twaalf. Vervolgens liet hij polsen hoe 
ver de civilisten waren gevorderd met hun arbeid.75 Terugkijkend constateerden de 
commissieleden in 1806 dat de interesse voor hun werk gering was geweest. De Staatregeling 
van 1801 en de negatieve reacties van de regering hadden de codificatie niet bespoedigd. 
Toen Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) in 1805 aan de macht kwam veranderde er 
evenmin iets. De Staatsregeling die dat jaar werd aangenomen kende geen codificatieartikel, 
noch nam de raadpensionaris initiatieven in die richting.76 De civilisten reageerden daarom 
niet bepaald enthousiast op Lodewijks idee. Zo melde Jan Farjon dat hij ‘niets hartelijker 
zoude wensen, dan van de geheele commissie ontslagen te zijn’.77 En dat gebeurde inderdaad, 
want het Nationaal Hoog Gerechtshof velde een vernietigd oordeel over de schetsen van de 
Commissie van Twaalf. Ze waren te leerstellig, te theoretisch en ongeschikt voor de 
rechtspraktijk.78 Eind januari 1807 verzocht de regering de commissieleden om alle 
voorontwerpen te verzamelen en toe te zenden aan de Staatsraad, waarmee de 
werkzaamheden van de Commissie van Twaalf definitief ten einde kwamen.79 
 
Het Ontwerp-Van der Linden 

Trachtte Lodewijk Napoleon eerst aan te sluiten bij eerdere Bataafse codificatie-inspanningen, 
eind 1806 waren de ontwerpen van de Commissie van Twaalf definitief afgekeurd door het 
Nationaal Hoog Gerechtshof en werd Amsterdamse jurist Joannes van der Linden (1756-
1835) aangetrokken om een Burgerlijk Wetboek voor het Koninkrijk Holland op te stellen. 
Waarschijnlijk is Van der Linden door de koning of door een van diens naaste medewerkers 
benaderd om het wetboek op te stellen.80 De Amsterdammer kan gerust het ‘dertiende’ lid van 
de Commissie van Twaalf genoemd worden. Als secretaris van de subcommissie voor 
procesrecht was Van der Linden nauw betrokken geweest bij de wording van de ontwerpen. 
Hij had zelfs het overgrote deel van het civiel procesrecht ontworpen.81 Daarnaast was de 
advocaat een geoefend vertaler van allerlei juridische en populair wetenschappelijke werken.82 
Al was zijn ontwerp beïnvloed door de Code civil, Van der Linden had geprobeerd om een 
origineel Hollands wetboek op te stellen. Zijn Ontwerp van Burgerlijk Wetboek van het 
Koningrijk Holland bevatte naast burgerlijk ook handels- en procesrecht. Hoewel hij delen 
van het wetboek had ontleend aan de Commissie-Cras zette hij zich ook af tegen Hendrik 
Cras’ denkbeelden. Anders dan Cras was Joannes van der Linden geen wetenschapper maar 
een man uit de praktijk en ging hij pragmatischer te werk.83 Hendrik Cras was verontwaardigd 
over de benoeming van Van der Linden; hij vreesde dat de Amsterdammer met zijn 
ontwerpen aan de haal zou gaan. Joannes van der Linden ‘spreekt op hogen toon, terwijl het 
mij voorkomt dat hij niet veel wetenschap bezit’, schreef de getergde professor Cras aan 
voormalig commissielid Elout.84 

Van der Linden pleitte ervoor het ‘onzekere en uit elkander loopende’ gewoonterecht 
te vervangen door nationaal uniform recht. Hij streefde dus niet, zoals Cras had gedaan, naar 
een codificatie naar het voorbeeld van het Allgemeines Landrecht dat ruimte liet voor 
regionale variaties. Om ervoor te zorgen dat zijn opzet voor een Burgerlijk Wetboek zou 
slagen, hanteerde Van der Linden een aantal vuistregels, die hij uiteenzette in de inleiding van 
zijn ontwerp.85 Om te beginnen nam Van der Linden afstand van de Commissie van Twaalf 
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door te benadrukken dat hij geen juridische verhandeling wilde schrijven ‘maar een Codex 
Legum, een Wetboek’. Elke onderdaan, zowel de eenvoudige landarbeider als de geleerde, 
moest het kunnen begrijpen. Daarom liet hij allerlei definities achterwege net als juridische 
bespiegeling over de aard van het recht. Daarom poogde hij ook zoveel mogelijk ‘zuiver 
Hollandsch’ te bezigen, en geen ‘onduitsche’ woorden. Ook het Romeinse recht bood volgens 
Joannes van der Linden echter geen uitkomst meer, want wetten geschreven in een vreemde 
taal waren niet verstaanbaar voor de gewone burger. Hendrik Cras had juist altijd de 
haalbaarheid betwist van een wetboek dat leesbaar was voor de doorsnee burger en een lans 
gebroken voor het Romeinse recht, dat volgens de nestor zoveel eeuwen ‘de Baak in de 
Regtbanken geweest’ was.86 Hij was de mening toegedaan dat een wetboek alleen bedoeld 
was voor de juridische beroepsgroep, en enkele ‘geletterde geoeffende lieden’. Wanneer men 
het taalgebruik moest aanpassen aan de lagere klassen dan kwam men uiteindelijk uit bij 
‘daglooners, visschers en baggerlieden’.87 

Joannes van der Lindens arbeid vlotte en hij kon in oktober 1807 driekwart van zijn 
wetboek voorleggen aan de rechters van het Nationaal Hoog Gerechtshof. De reeks op- en 
aanmerkingen van de hoge rechters was veel positiever dan destijds over het ontwerp van de 
Commissie van Twaalf. Zij gingen in grote lijnen akkoord met Van de Lindens schets. In het 
najaar 1807 werd echter duidelijk dat een codificatie die voortbouwde op de Bataafse 
initiatieven niet op de goedkeuring van de keizer kon rekenen. Begin november ontving 
Lodewijk een brief van zijn broer waarin hij werd opgedragen per 1 januari 1808 de Code 
Napoléon in te voeren.88 Lodewijk was geenszins van plan onmiddellijk aan dit verzoek 
gehoor te geven, en schreef Napoleon terug dat de codificatie in volle gang was.89 Hier was de 
keizer niet tevreden mee. Napoleon vroeg zijn broer waarom Frankrijk niet eenvoudigweg de 
eigen regels aan de Hollanders kon opleggen. Hadden de Romeinen destijds niet hetzelfde 
gedaan met de door hun onderworpen volken?90 
 
Een mislukt ontwerp? 

Over het algemeen wordt aangenomen dat Lodewijk Napoleon half november 1807 is 
gezwicht voor de druk van zijn broer en drie codificatiecommissies heeft ingesteld zonder dat 
Joannes van der Linden stopte met het werken aan zijn wetboek. Daarmee lijkt Van der 
Linden op een zijspoor te zijn gezet.91 Dit is meestal gepresenteerd als een toonbeeld van 
koning Lodewijks politiek: irrationeel, onberekenbaar, heen en weer geslingerd als hij werd 
tussen de eisen van zijn broer en de behoeften van het Hollandse volk. 

Het is de vraag of deze codificatiepoging daadwerkelijk een stille dood stierf. Een 
ongedateerd rapport zet de codificatie onder Lodewijk Napoleon namelijk in een ander licht. 
In het rapport wordt reeds gesproken van de voorlopige analyse van het Hof maar zijn de 
commissieleden nog onbekend, dus het is geschreven tussen 16 oktober en 18 november 
1807. Deze Mémoire contenant quelques pensées sur la confection du Code civil is van de 
hand van Staatsraadlid Jan Reuvens.92 In het memorandum aan de koning beaamt Reuvens dat 
het vervaardigen van een Burgerlijk Wetboek voor de Hollandse natie zeer nuttig en 
noodzakelijk is maar dat het tot dusver weinigen gelukt is. Enerzijds is dit het gevolg van de 
aard van de Hollanders, stelt Reuvens, enorm gehecht als zij zijn aan traditionele instituties. 
Anderzijds komt het door de grote diversiteit aan wetgeving. Slechts weinig juristen zijn 
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bekend met alle plaatselijke gebruiken en gewoonten. Om hier het hoofd aan te bieden, 
bestond Hendrik Cras’ commissie uit twaalf leden uit alle delen van de Bataafse Republiek. 
Aangezien dit leidde tot een onwerkbare situatie suggereert Reuvens om kleinere commissies 
aan te stellen. Toch bestaat er volgens Reuvens een groot verschil met de situatie in 1798: in 
de tussentijd zijn de Code civil des Français en Van der Lindens ontwerp tot stand gekomen. 
Aan de hand van deze voorbeelden zou een handvol juristen het werk kunnen voltooien. 

Om de werkzaamheden te bespoedigen doet Jan Reuvens een aantal aanbevelingen. 
Het aantal van drie personen per commissie biedt volgens Reuvens de grootste garantie voor 
een vlotte en systematische codificatie. Deze commissieleden moeten al hun andere functies 
tijdelijk overdragen aan anderen zodat de codificatie niet telkens onderbroken wordt. Reuvens 
oppert om drie reguliere leden van de Staatsraad met de taak te belasten, die zolang nodig van 
raadswerkzaamheden zijn gevrijwaard, de overige leden dienen zich afzijdig te houden. De 
Minister van Justitie en Politie mag de commissie wel assisteren maar dient zich vooral te 
richten op zijn normale bezigheden. Verder moet de commissie alle vrijheid krijgen om Van 
der Lindens ontwerp en de opmerkingen van het Nationaal Hoog Gerechtshof daarop naar 
eigen uitzicht uit te werken. Dat Reuvens de commissie deze vrijheid wil geven, komt niet 
alleen omdat hij meent dat het Franse wetboek niet aansluit op de Hollandse praktijk maar 
vooral omdat hij niet gelooft dat de Code civil eenvoudig is aan te passen. Dat wetboek is 
volgens Reuvens te zeer gebaseerd op ‘des coutumes et des mœurs étrangères à ce Royaume, 
et inconnues à ses habitants’. Wel roemt hij de opzet, bondigheid en formulering van de Code 
civil, die geïmiteerd moeten worden bij de omwerking van Van der Lindens wetboek. Omdat 
een uniform wetboek veel weerstand zal oproepen bij degenen die hechten aan de oude 
rechtsordening oppert Reuvens om net als in Frankrijk het wetboek in gedeelten te laten 
goedkeuren. Noch de Commissie van Twaalf, noch Joannes van der Linden hadden op deze 
wijze gewerkt. Reuvens benadrukt ten slotte dat het zeer belangrijk is dat Van der Linden zijn 
werk voortzet en dat het Nationaal Hoog Gerechtshof ook over het laatste deel van het 
wetboek een oordeel velt. De nog onbekende juristen staan immers een grote taak te wachten 
en hebben baat bij alle commentaar.93 

Deze adviezen van Jan Reuvens brengt een aantal verrassende zaken aan het licht. 
Koning Lodewijk heeft waarschijnlijk reeds in een vroeg stadium opdracht gegeven tot het 
uitdenken van een alternatief codificatieproject; vermoedelijk deed hij dit nog voordat hij van 
Napoleon op 13 november 1807 het definitieve bevel kreeg om de Code civil onveranderd in 
te voeren. De commissies werden immers vijf dagen later – op de achttiende november – 
benoemd. Bovendien moest Napoleons brief binnen deze vijf dagen nog per postkoerier naar 
Lodewijk gebracht worden. Het is onwaarschijnlijk dat het rapport van Reuvens in die korte 
periode geproduceerd is. Waarschijnlijker is het dat de koning reeds in de loop van oktober 
aan Reuvens de opdracht gaf om hem te adviseren over de codificatie van het burgerlijk recht. 

Opmerkelijker nog dan de precieze datering van het rapport, is dat in zeer open termen 
werd gesproken over aanpassing van de Code Napoléon. Ondanks de wens van de keizer, 
suggereerde Reuvens om een eigen wetboek op te stellen dat voortbouwde op Van der 
Lindens ontwerp. Voorts is het aannemelijk dat Joannes van der Linden de uitdrukkelijke 
opdracht heeft gekregen om zijn ontwerpwetboek te voltooien. Dit zou namelijk kunnen 
dienen als blauwdruk. Het zou goed verklaren waarom Van der Linden tot in 1808 bleef 
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doorwerken aan zijn ontwerp. Aangezien de opdrachten aan Joannes van der Linden verloren 
zijn gegaan, valt dit niet met zekerheid te zeggen. Wel staat onomstotelijk vast dat Van der 
Lindens ontwerp zijn sporen heeft nagelaten op het Wetboek Napoléon ingerigt voor het 
Koningrijk Holland. Daarmee is zijn wetboek geen mislukt wetboek maar een belangrijk 
voorontwerp. 
 
 
Het ‘Wetboek Napoléon ingerigt voor het Koningrijk Holland’ 

Op 18 november 1807 werden bij Koninklijk Decreet drie commissies in het leven geroepen 
die zich bezig zouden gaan houden met het opstellen van drie nationale wetboeken. De 
redactie van het Wetboek Napoleon was in handen van de Commissie tot het ontwerpen van 
een Civiel Wetboek en stond onder leiding van Arnold van Gennep (1766-1846).94 Haar 
werkzaamheden mondden uit in het Wetboek Napoléon ingerigt voor het koningrijk Holland. 
Uit het decreet blijkt dat de commissieleden werden aangespoord om hun ontwerpen snel te 
voltooien, zo moest het Wetboek Napoleon in mei gereed zijn. Totdat zij hun werk hadden 
voltooid, mochten zij geen andere betrekkingen aangaan, al werd hen verzekerd dat zij het 
recht op hun oude posten behielden.95 In de daarop volgende week hield minister van Justitie 
en Politie Cambier een oriënterend gesprek met de commissievoorzitters. Elke commissie 
verlangde een klerk, een budget om noodzakelijk boeken te kopen en een eigen 
vergaderplaats voorzien van turf, licht en schrijfgerei.96 

Vanaf de jaarwisseling 1807-1808 werkten voorzitter Arnold van Gennep, B. van 
Wesele Scholten en Jan Loke te ’s-Gravenhage aan de vertaling en aanpassing van de Code 
civil des Français.97 Op 26 januari 1808 presenteerden zij hun ‘Gronden’ (de grondslagen) 
waarop zij hun wetboek wilden funderen.98 Allereerst stelde de commissie de eenheid van 
recht voorop. Er dienden gelijke rechten te komen voor alle onderdanen, die bovendien in het 
gehele koninkrijk geldingskracht hadden. Gelijk de Code civil betrof dit alleen zaken tussen 
burgers onderling. Het staats- en bestuurrecht, evenals straf- en grondwetgeving, hield zij 
uitdrukkelijk buiten het Burgerlijk Wetboek. Aangezien het Burgerlijk Wetboek 
hoofdzakelijk de rechten en plichten tussen burgers behoorde te regelen, beperkte men zich, in 
navolging van het Franse wetboek, tot personenrecht (eerste boek), zakenrecht (tweede boek) 
en contractrecht (derde boek). Gedurende de beraadslagingen werd besloten om een vierde 
boek met handelsrecht, zoals Joannes van der Linden had gedaan, achterwege te laten uit 
vrees dat het Wetboek Napoleon te uitgebreid zou worden.99 Zoals verordonneerd lag de Code 
Napoléon ten grondslag aan het nieuwe wetboek. De drie juristen meenden echter dat om 
enkele dringende redenen het Wetboek Napoleon aan de Nederlandse omstandigheden moest 
worden aangepast. Deze ‘modificatien’ vloeiden voort uit de wijze waarop het bestuur was 
ingericht, en uit, wat men noemde, de ‘plaatzelijke gesteldheid van Holland en de physicque 
gesteldheid der ingesetenen’. Verschillen tussen de taal en mentaliteit moesten ook in 
ogenschouw worden genomen. Hollandse zeden en gewoonten veronderstelden zij als 
fundamenteel verschillend van de Franse. Hollanders zouden zelfs over een afwijkende 
fysieke en geestesgesteldheid beschikken. 

De Eerste Sectie van de Staatsraad, die bestond uit Appelius, De Jonge van 
Wijngaarden en Hultman, werd gevraagd commentaar te leveren op de intenties van Van 
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Genneps codificatiecommissie.100 De doeleinden vonden een goede weerklank bij de 
Staatsraden.101 Volgens hen waren de oude gewoonten inmiddels nutteloos en zelfs schadelijk 
geworden. De nieuwe tijden geboden nieuwe wetgeving, en het kwam de Sectie voor dat het 
vergelijken, bespreken en combineren van ‘les opinions différentes des hommes éclairés qui 
ont travaillé sur cette matière’ zou leiden tot het best mogelijke resultaat. De Eerste Sectie van 
de Staatsraad was overtuigd van de noodzaak tot rechtseenheid. Slechts dan waren de 
veiligheid en het geluk van alle burgers gewaarborgd. Bovendien, zo vervolgden zij, zou een 
vorst in een versnipperd land nooit een echte nationale koning zijn; met uniforme wetgeving 
zou een einde komen aan de verschillende naties binnen het koninkrijk. Vervolgens ging de 
commissie-Van Gennep aan de slag met haar feitelijke arbeid. Van Gennep, Van Wesele 
Scholten en Loke werkten enkele dagen aan een opzet voor een Burgerlijk Wetboek dat op 9 
februari door voorzitter Van Gennep gepresenteerd werd in de Staatsraad.102 De 
commissieleden waren voornemens om aanzienlijke veranderingen in het wetboek aan te 
brengen. Een inhoudelijke reactie van de Eerste Sectie van de Staatsraad volgde op 15 
februari.103 Wat deze veranderingen precies inhielden en op welke punten de Staatsraad met 
de commissie van mening verschilde, zal in het volgende hoofdstuk ter sprake komen. Voor 
nu is van belang dat de leden van de Eerste Sectie de koning adviseerden om de commissie-
Van Gennep alle ruimte te geven om het wetboek aan te passen. Ze vonden het kwalijk om al 
bij voorbaat de opzet van de Code civil te volgen, ‘omdat door het ontwikkelen van juiste 
denkbeelden somtijds nog juistere geboren worden’.104 

Eind mei voltooide de commissie-Van Gennep de eerste versie van het wetboek 
waarmee haar taak was afgerond. Voor afwijkingen ten opzichte van de originele Code civil 
verwezen de commissieleden terug naar de grondslagen van 25 januari en de opzet van 9 
februari. Ze merkten enkel op dat zij inmiddels het plan hadden laten varen een vierde boek 
met handelsrecht aan het Burgerlijk Wetboek toe te voegen, en dat ze enkele bepalingen 
hadden toegevoegd aangaande de Burgerlijke Stand. Nadat Arnold van Genneps commissie 
was ontbonden, vingen de voorzitters van de drie codificatiecommissie aan met het 
herschrijven van alle wetboeken. Deze zogeheten presidentencommissie, bestaande uit Jan 
Reuvens, Arnold van Gennep en Lodewijk Farjon, wijzigde slechts enkele kleinigheden aan 
het Wetboek Napoleon. Het ontwerp van de Commissie-Van Gennep werd samen met de op- 
en aanmerkingen van de voorzitters in druk verspreid. Dit conceptwetboek uit mei 1808 
moest nu in de Staatsraad worden besproken. Vanaf 22 oktober 1808 hield de Staatsraad zich 
een week bezig met de bespreking van het conceptwetboek. Arnold van Gennep begon zijn 
presentatie andermaal met een rechtvaardiging van de verschillen tussen het Franse origineel 
en de Hollandse bewerking van de Code civil. ‘Les localités, la situation phijsique et morale 
des habitants, les institutions particulières de la Hollande et d’autres pareilles circonstances’, 
hadden de wijzigingen noodzakelijk gemaakt.105 

Het ontworpen personen- en familierecht (het eerste boek) werd op 22, 23 en 24 
oktober besproken door de voltallige Staatsraad, gepresideerd door de koning. Enkele dagen 
eerder had Lodewijk Arnold van Gennep gevraagd om ‘un discours en français pour faire voir 
les différences principales de ce code et du code Napoléon’, waarbij Van Gennep tevens 
moest verduidelijken waarom zijn commissie van het Franse wetboek was afgeweken.106 Van 
deze discussies zijn verschillende schriftelijke verslagen bewaard gebleven. In de eerste plaats 



 

 
94 

 

rest ons een Nederlandstalige tekst die gedrukt is in de Bronnen van de Nederlandse 
codificatie sinds 1798.107 Op punten wijkt deze tekst echter af van twee uitgebreidere 
Franstalige notulen die in het Nationaal Archief berusten.108 Ten tweede zijn de Franse 
notities van Jean Henri Appelius (1767-1824) bewaard gebleven evenals die van Steven 
Dassevael.109 Na deze reeks vergaderingen kwam de codificatie in handen van Van Maanen. 
Hij verzorgde de eindredactie van de wetteksten.110 In november volgde het laatste overleg 
met de regering, zodat op 21 december 1808 het voltooide Wetboek Napoleon aan de 
volksvertegenwoordiging kon worden gepresenteerd. Het Wetgevend Lichaam stemde in met 
het ontwerp en op 1 mei 1809 trad het Wetboek Napoléon ingerigt voor het Koningrijk 
Holland formeel in werking. 
 
 
Het Wetboek Napoleon en de Franse inlijving  

Met de Franse inlijving zouden tal van Franse wetten van kracht worden, zo ook de Code 
Napoléon die het Wetboek Napoléon ingerigt voor het Koningrijk Holland moest vervangen. 
In september 1810 was de Nederlandse vertaling van het Franse wetboek door Portalis en 
enkele andere Franse functionarissen tegen het licht gehouden.111 Hun oordeel viel ongunstig 
uit aangezien het Wetboek Napoleon op 1 maart 1811 vervangen werd door de Code 
Napoléon. Toch zijn er Franse stemmen opgegaan om delen van de Hollandse wetgeving te 
handhaven. Het was de hertog van Piacenza, Charles François Lebrun, die in 1811 tevergeefs 
ijverde voor het behoud van de Nederlandse versie van de Code civil. Zijn drijfveer was 
echter geen poging om enige Nederlandse autonomie te behouden maar hield verband met de 
lege Hollandse staatskas. Aangezien de Hollandse wetten meer rechten toewezen aan 
schuldeisers dan het Franse Burgerlijk Wetboek vroeg Lebrun aan de keizer of die de Code 
Napoléon niet wilde aanpassen voor de Nederlandse departementen; dat zou een weldaad zijn 
‘dont elle a plus besoin que jamais’.112 Maar de keizer stond erop dat zijn wetboek in alle 
delen van zijn rijk van kracht zou worden. 

Overigens werd in de jaren 1809-1813 noch het Wetboek Napoleon, noch de Code 
Napoléon door veel Nederlandse rechters toegepast. In de praktijk bleef gedurende de Franse 
tijd het oude recht van kracht. En het in 1809 tot stand gekomen Crimineel Wetboek voor het 
Koningrijk Holland werd in 1811 eveneens vervangen door de Franse Code pénal.113 Maar dat 
wil niet zeggen dat de invloed van alle juridische hervormingen verwaarloosbaar is. De 
codificaties hadden enerzijds grote invloed op de invloed op de wetboeken ten tijde van de 
Restauratie en anderzijds had het codificatiestreven definitief wortel geschoten in Nederland. 
 
 
Conclusie 

In dit hoofdstuk is getracht antwoord te geven op de vraag in hoeverre de napoleontische 
codificaties hun weerslag hadden op de uniformering van het recht in Nederland, en hoe deze 
hebben bijgedragen aan de creatie van de eenheidsstaat. Van groot belang waren de betekenis 
en oorsprong van het concept codificatie. Uit de korte schets van de codificatiegedachte 
kunnen enkele basisvoorwaarden worden opgemaakt voor de rechtsuniformering. Ten eerste 
moest recht gedesacraliseerd worden. Rechtvaardigheid was sinds de zeventiende eeuw niet 
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langer het monopolie was God: voortaan kon de mens, begiftigd met zijn ratio, uitmaken in 
welk rechtssysteem hij wilde leven. Ten tweede hing codificatie nauw samen het al dan niet 
bestaan van een krachtige overheid, zoals uit de Pruisische poging bleek. Hoewel die niet 
onmiddellijk een doorslaand succes was, toonde zij wel aan dat een sterk (absolutistisch) 
bestuur een belangrijke voorwaarde was. In landen die in de achttiende eeuw geen sterk 
centraal gezag kenden, was rechtsunificatie zo goed als onbekend. De roep om codificatie op 
politiek-theoretische gronden ontbrak in de Nederlandse Republiek dan ook vrijwel geheel – 
Van der Marcks eenzame uitlatingen daargelaten.114 Ten derde combineerden achttiende-
eeuwse juristen de rationele benadering met de nadruk op zintuiglijke ervaring waardoor het 
abstracte natuurrecht kon gaan dienen voor de feitelijke codificering van het recht.115 Deze 
ontwikkeling had haar keerzijde; met de betere kennis van de bestaande rechtssystemen werd 
de haalbaarheid van geharmoniseerde wetgeving steeds twijfelachtiger. Ten slotte speelde 
naarmate de achttiende eeuw vorderde het streven naar rechtszekerheid een grote rol. 
Begrijpelijk en uniform recht werd steeds vaker beschouwd als onontbeerlijk voor een 
rechtvaardige maatschappij. 
 In de vroegmoderne tijd waren Frankrijk en de Noordelijke Nederlanden mozaïeken 
van rechtskringen, al was in beide landen sprake van een langzame harmonisering onder 
invloed van het recht uit respectievelijk het Île-de-France en het gewest Holland. Maar bij 
aanvang van het codificatietijdperk was de situatie in Nederland en Frankrijk zeer 
verschillend. Anders dan in Frankrijk bleef het codificatiestreven in de Republiek beperkt tot 
een zeer kleine groep. Juist in het Franse koninkrijk, dat aanzienlijk gecentraliseerder was dan 
de Zeven Provinciën, bepleiten velen het opstellen van nationale wetboeken. De 
omwentelingen in Frankrijk en Nederland gaven evenwel niet onmiddellijk aanleiding tot 
grote juridische veranderingen. De vele regimewisselingen in beide landen hinderden de 
voortgang van de codificaties. Dit speelde vooral de Fransen parten. Zo liepen de eerste 
pogingen van Cambacérès op niets uit. Niettemin moet men ervoor waken de Franse 
revolutionaire projecten als mislukt af te doen. Reeds in het tweede ontwerp van Cambacérès 
kunnen de contouren van de latere Code civil des Français ontwaard worden. Zo zijn de 
gelijkheid voor de wet, adoptie, echtscheiding, en scheiding van kerk en staat te danken aan 
het revolutionaire droit intermédiaire. Deze juridische erfenis zou zeer bestendig blijken te 
zijn.116 

Aanvankelijk heeft de Franse codificatie geringe invloed gehad op de Noordelijke 
Nederlanden. Federalisten hadden zowel principiële als praktische bezwaren tegen een 
codificatie in Franse geest. Een Duits of Amerikaans rechtsmodel waarin ruimte was voor 
regionale verschillen zou passender zijn voor de Bataafse Republiek. Daarentegen meenden 
de meeste unitarissen dat uniform gecodificeerd recht van groot belang was, zowel voor de 
individuele rechtszekerheid als voor de eenheid van de staat. Al wisten zij in 1798 de 
eenheidsstaat constitutioneel vorm te geven, de directeuren waren te kort aan de macht om 
een Burgerlijk Wetboek op te stellen. De gematigde Commissie van Twaalf moest hier 
verandering in brengen. Ook deze Bataafse ijver werd niet direct beloond. Aangezien Cras en 
de zijnen niet goed wisten om te gaan met de regionale diversiteit in wetgeving liet een 
Burgerlijk Wetboek op zich wachten. Bovendien streefde Hendrik Cras paradoxaal genoeg 
naar een zeer theoretisch en geleerd wetboek. Frappant is dat Cras’ weigering om een voor de 
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burger bevattelijk wetboek op te stellen moeilijk was te rijmen met het idee dat codificatie zou 
moeten leiden tot rechtszekerheid. Van der Linden zou hier in 1807 veel gevoeliger voor zijn. 

Vanaf de stichting van het Koninkrijk Holland hebben de Franse broers Bonaparte 
ervoor gezorgd dat het in Nederland net als in andere vorstendommen tot een codificatie van 
het recht kwam. Als autocratische soevereinen waren zij overtuigd van de praktisch-politieke 
waarde van codificatie: enerzijds droeg uniform op schift gesteld recht bij aan de vorming van 
een efficiëntere staat, anderzijds was het een belangrijke voorwaarde om de nationale 
saamhorigheid te doen groeien.117 Bestudering van de totstandkoming van het Wetboek 
Napoleon laat verder zien hoe de kleine Hollandse monarchie in de schaduw van het Franse 
keizerrijk veel van de eigen gebruiken wist te behouden, of althans, de eigen gebruiken op een 
dusdanige manier wist te herformuleren dat deze binnen de opgelegde instituties pasten. Zo 
had de Commissie van Twaalf de Pruisische codificatie als voorbeeld genomen maar zij liet 
zich toch vooral leiden door het oude gewoonterecht. Zelfs Joannes van der Linden (de eerste 
Nederlandse jurist die een nationaal uniform wetboek ontwierp) nam slechts enkele delen van 
de Code civil over en bleef dicht bij de Nederlandse gewoonten. Ook de Commissie-Van 
Gennep nam de Code Napoléon als voorbeeld maar vond niet dat het Franse wetboek 
zaligmakend was. Haar Nederlandse vertaling van de Code civil moest, tegen de wil van 
Napoleon, worden toegesneden op de Hollandse natie. 

Het is tekenend dat de betrokken Hollandse juristen en de koning grote culturele 
verschillen veronderstelden tussen Fransen en Hollanders. Zoals Ockerse enkele jaren eerder 
betoogde, werden de Nederlanders vaak gezien als flegmatici die een andere aard en cultuur 
kenden dan hun buren. Dit onderscheid zou in latere discussies over wetteksten vaak te berde 
worden gebracht als argument voor of tegen een bepaald wetsontwerp. De codificatie moest 
immers overeenkomen met de nationale zeden en gewoonten, zo meende men in het 
Koninkrijk Holland. Om die reden werd Napoleons wetboek niet zonder meer overgenomen. 
Welke wijzingen de Nederlandse codificatiecommissie precies aanbracht in het Wetboek 
Napoléon ingerigt voor het Koningrijk Holland is het onderwerp van het volgende hoofdstuk. 
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HOOFDSTUK 4 

 

Code civil versus Wetboek Napoleon 

Het burgerlijk leven van de wieg to t  het graf 

 
 
AMSTERDAM – woensdag 21 december 1808. Het Wetgevend Lichaam komt bijeen om te 
stemmen over de aanvaarding van het Wetboek Napoléon ingerigt voor het Koningrijk 
Holland. Jan Everhard Reuvens, een van de voornaamste rechtsgeleerden binnen koning 
Lodewijk Napoleons Staatsraad, spreekt de verzamelde volksvertegenwoordigers als eerste 
toe. Hij begint zijn voordracht met een rechtvaardiging van Nederlands eerste Burgerlijk 
Wetboek. De bestaande situatie is onhoudbaar geworden: de talloze regionale verschillen in 
wetgeving in een klein en dichtbevolkt land als het Koninkrijk Holland zijn ‘belemmerend in 
de zamenleving, en voor een billijke en gelijkmatige bedeeling des regts’. Niettemin drukt 
Reuvens zijn gehoor op het hart dat het nieuwe wetboek niet fundamenteel afwijkt van de 
aloude Nederlandse gewoonten. Al draagt het de naam van keizer Napoleon en bevat het 
aanzienlijke delen uit de Code Napoléon, waar nodig hebben de Hollanders de Franse 
wetsartikelen ‘geschikt naar onze inrigtingen, naar onze natuurlijke en zedelijke gesteldheid, 
naar onze zeden en gebruiken’, om het Franse recht te verzoenen met de ‘diepgewortelde’ 
Hollandse gebruiken. Staatsraadslid Adolph Warner van Pallandt, die als tweede aan het 
woord komt, is een andere mening toegedaan en laat juist blijken dat het ontworpen wetboek 
is ‘gevestigd op de groote gronden van regt welke half Europa reeds als een systhema 
aangenomen heeft’, namelijk de Franse wetgeving. Fransen en Nederlanders zijn immers 
‘leden van hetzelfde huisgezin’. Om het verder te compliceren beklemtoont de laatste spreker, 
Gustaaf Willem van Imhoff (1767-1830), het koninklijke karakter van het nieuwe Burgerlijk 
Wetboek. Hij herinnert het Wetgevend Lichaam er fijntjes aan dat geen van de eerdere 
Bataafse pogingen is geslaagd. Pas met de troonsbestijging van Lodewijk Bonaparte zijn 
uniforme wetboeken een reële mogelijkheid geworden. ‘Onder een monarchaal 
gouvernement’, vervolgt Van Imhoff, ‘wordt deze uniformiteit nog meer gebiedend 
gevorderd’.1 

Lange tijd is het Wetboek Napoleon ingerigt voor het Koningrijk Holland afgedaan als 
een Frans wetboek in een Nederlands jasje. Exemplarisch is Colenbranders bewering dat het 
Hollandse wetboek ‘slechts geringe afwijkingen van het Fransche origineel’ zou tonen, en dat 
het daarom niet meer dan een slaafse navolging van de Code civil was.2 Latere 
(rechts)historici kwamen hierop terug. Felix Cerutti betoogde in 1965 als eerste dat ‘de vlag 
de lading niet heeft gedekt’.3 Cerutti’s studie wekte de interesse van rechtshistorici als De 
Smidt en historici als Huussen, wier studies resulteerden in de reeks Bronnen van de 
Nederlandse codificatie sinds 1798. Zij toonden aan dat er gedurende de Bataafs-Franse tijd 
uitvoerig werd gedebatteerd over de mogelijke merites van de Franse wetten voor het 
Bataafse volk. Dit geldt ook voor het Hollandse Burgerlijk Wetboek. Want al suggereert de 
benaming ‘Wetboek Napoleon’ dat de Nederlandse codificatiecommissie de Code civil 



 

 
98 

 

zonder ingrijpende aanpassingen heeft vertaald, noch de Hollandse juristen, noch koning 
Lodewijk zijn van plan geweest om de Franse regelgeving zonder meer over te nemen, zodat 
een wetboek is ontstaan dat inhoudelijk veel sterker afwijkt van de Code civil dan Napoleon 
zou hebben goedgevonden.4 

Wat die aanpassingen precies zijn geweest, zal in dit hoofdstuk behandeld worden. 
Daarbij wordt voornamelijk ingegaan op het personen- en familierecht. Op dit gebied vond 
volgens tijdgenoten de grootste confrontatie plaats tussen de (om Jan Reuvens nogmaals te 
citeren) ‘diepgewortelde gebruiken’ in Nederland en de ideeën achter de Code civil.5 Dit 
onderdeel het Burgerlijk Wetboek was een uiting van Napoleons dirigisme en uitdrukkelijk 
bedoeld om de al eerder besproken petite patrie-gedachte uit te dragen. De Code civil had 
namelijk de pretentie om alle belangrijke ogenblikken in het burgerlijk leven van de Fransen 
van de wieg tot het graf te regelen; men denke aan de status van kinderen, meerderjarig 
worden, trouwen, adoptie, echtscheiding en de registratie van geboorte, verhuizing en 
overlijden. De mogelijke afwijkingen en gelijkenissen tussen het Franse en het Hollandse 
personen- en familierecht zullen thematisch worden besproken.  

Alvorens de wetboeken te vergelijken, moet een korte opmerking gemaakt worden 
over de terminologie. Hoewel met het Franse Code Napoléon doorgaans alleen het Burgerlijk 
Wetboek wordt aangeduid – de Code civil uit 1804 – slaat de term in zijn algemeenheid op 
alle onder Napoleon samengestelde wetboeken. De Code Napoléon kan zo verward worden 
met les cinq Codes, zoals het corpus napoleontische wetboeken genoemd wordt.6 Een tweede 
moeilijkheid betreft de Nederlandstalige versie. Zoals al eerder aan bod kwam werd het 
Wetboek Napoleon enkele malen aangepast. In mei 1808 verscheen een conceptwetboek in 
druk dat (in gewijzigde vorm) eind dat jaar werd aangenomen. Wanneer naar de tekst uit mei 
1808 verwezen wordt, is gebruikt gemaakt van de benaming ‘Ontwerp 1808’. Sporadisch 
wordt in de literatuur gesproken van het ‘Wetboek Lodewijk’; deze benaming wordt niet 
gehanteerd omdat er geen bewijs is dat zij in de tijd zelf gangbaar is geweest. Om 
onduidelijkheden te voorkomen, wordt de Franse brontekst als Code civil des Français, 
kortweg Code civil, betiteld en het Nederlandse wetboek uit 1809 als ‘Wetboek Napoléon 
ingerigt voor het Koningrijk Holland’, ofwel ‘Wetboek Napoleon’. 
 
 
Ouders en kinderen 

Wanneer men het wetboek van Bigot de Préameneu, Maleville, Portalis en Tronchet naast dat 
van de Hollandse juristen legt, valt onmiddellijk op dat de Franse hoofdstukken VII tot X, die 
handelen over de relatie tussen ouders en kinderen, grondig zijn aangepast (zie tabel op 
bladzijde 99). Het hoofdstuk ‘Van de betrekking tusschen ouders en kinderen’ in het Wetboek 
Napoleon is een samenvoeging van drie hoofdstukken uit de Code civil: de la paternité et de 
la filiation, de l’adoption et de la tutelle officieuse, en de la puissance paternelle. Deze drie 
hoofdstukken werden gecombineerd omdat de commissie aanzienlijke delen eruit schrapte. 
Het Franse hoofdstuk bevatte volgens de Commissie-Van Gennep namelijk verschillende 
onderdelen die slecht toepasbaar waren op het Koninkrijk Holland, met name bepalingen die 
handelden over onechte kinderen, adoptie en de ouderlijke macht. 
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Bastaarden 

Punt van discussie was wat men in Frankrijk la condition des enfants naturels noemde: 
waaruit bestonden de rechten van buitenechtelijke kinderen die niet door een vader erkend 
waren? Deze bastaarden, zoals ze in de volksmond genoemd werden, waren vanouds 
achtergesteld bij ‘echte’ kinderen. Hieraan kwam een eind met de revolutionaire wetgeving 
van 2 november 1793 (12 brumaire) die bastaarden met terugwerkende kracht (weliswaar tot 
14 juli 1789) twee rechten verleende waarmee hun juridische status gelijk werd aan die van 
reguliere kinderen. Ten eerste mochten zij volledig aanspraak maken op de nalatenschap van 
hun vader, waarbij hun erfdeel gelijk was aan dat van geëchte kinderen. Ten tweede werd hen 
toegestaan om na te gaan van wie zij afstamden. Vooral dit laatste punt zorgde voor veel 
ophef. Daarom werden vanaf 1795 door middel van enkele juridische kunstgrepen de rechten 
van de natuurlijke kinderen, zoals buitenechtelijke kinderen eufemistisch genoemd werden, 
met terugwerkende kracht beperkt. Vanaf die tijd konden enkel natuurlijke kinderen wier 
vader tussen juni en november 1793 gestorven was een deel van de erfenis claimen.7 

Aanvankelijk was de ontworpen Code civil tamelijk coulant. In de oorspronkelijke 
bepalingen was opgenomen dat in de geboorteakte de naam van de vader werd gezet die de 
moeder opgaf. Dit shockeerde enkele conservatieve leden van het Tribunaat, die in 1801 en 
1802 het wetboek bespraken. Om de geboorte van onechte kinderen te ontmoedigen en de 
macht van de vader te verstevigen, stonden zij erop de moeders dit recht te ontnemen. 
Enkelen wilden het vrouwen zelfs expliciet verbieden om een naam te noemen. Zover kwam 
het niet, maar de Code civil zweeg over het recht van vrouwen om een vader aan te wijzen.8 
Bovendien wilde Bonaparte de rechten van onechte kinderen verder inperken. Hij was een 
tegenstander van het recht van kinderen om hun afstamming te bewijzen. Pater est, quem 
nuptiae demonstrant, was de Romeinsrechtelijke zinsnede die aangehaald werd: van elk kind 
dat binnen de echtvereniging geboren werd, moest worden aangenomen dat de echtgenoot de 
vader is. Het was immers onmogelijk om medisch na te gaan wie de vader werkelijk was. 
Deze onbewijsbaarheid bracht met zich mee dat de wetgever ervan moest uitgaan dat alle 

Code civil  des Français  1804 Wetboek Napoleon 1809 

I Droits civils I Burgerlijke rechten 
II Des Actes de l’état civil II Burgerlijke Stand 
III Domicile III Woonplaats 
IV Absents IV Afwezigen 
V Marriage V Huwelijk 
VI Divorce VI Echtscheiding 
VII Paternité et de la Filiation 
VIII Adoption & Tutelle officieuse 
IV De la Puissance Paternelle 

VII Ouders en kinderen 

VIII Minderjarigheid en voogdij 
X Minorité, Tutelle & Émancipation 

IX Emancipatie 

XI Majorité, interdiction conseil judiciaire X Meerderjarigheid en curatele 
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kinderen ook door de echtgenoot verwekt waren. Napoleons verklaarde dat met elke poging 
het vaderschap te weerleggen de autoriteit van het gezinshoofd in gevaar kwam. Het zou 
alleen maar aanleiding geven tot kinderlijke en vrouwelijke ongehoorzaamheid.9 

Zodoende kende de Code civil een reeks zeer beperkende wetsartikelen. Kinderen die 
voortkwamen uit incestueuze of overspelige relaties mochten niet worden erkend.10 Zelfs 
wanneer bastaarden wel geëcht konden worden, dan ontvingen zij niet dezelfde rechten als 
‘gewone’ kinderen.11 Daarmee was het eerste voorrecht (recht op bezit) tenietgedaan. Het 
tweede voorrecht, het recht om de eigen afstamming te bewijzen, werd in artikel 340 van de 
Code civil verboden: 

 
La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d’enlèvement, lorsque l’époque 
de cet enlèvement se rapportera à celle de la conception, le ravisseur pourra être, sur la 
demande des parties intéressées, déclaré père de l’enfant. 
 

Zoals het artikel laat zien, gold het verbod op het onderzoek naar vaderschap niet wanneer het 
een ‘ontvoering’ betrof. Maar dan moest de aangerande vrouw wel aannemelijk maken dat het 
tijdstip van de conceptie en de verkrachting – waarop de redactie met het eufemisme 
‘ontvoering’ doelde – samenvielen. Dit wilde nog niet zeggen dat de verkrachter als de vader 
aangewezen moest worden, zoals Cambacérès tijdens de besprekingen had geopperd. 
Napoleon was hier sterk op tegen. In plaats van het erkennen van het eventuele kind moest 
een geldboete volstaan, hetgeen in de Code pénal kon worden geregeld.12 

Opmerkelijk is de wijze waarop men dit alles beargumenteerde. Was de wet die de 
Franse volksvertegenwoordiging aanvankelijk aannam een bekroning van de vrijheid en 
gelijkheid van onwettige kinderen, de napoleontische wetten keerden zich juist tegen deze 
gelijkheid. Kinderen die buiten het huwelijk geboren waren, zouden niet onder het burgerlijk 
recht vallen maar onder het natuurrecht. Bastaarden vielen daarom buiten de invloedssfeer 
van de staat en dus mocht de wetgevende macht hen niet gelijk stellen aan wettige kinderen. 
Al met al is dit een goed voorbeeld van het eclectische karakter van de Code civil. Zolang het 
wetgevers uitkwam, beleden zij revolutionaire principes, maar wanneer deze niet strookten 
met hun politieke doelstellingen bleken zij vrij eenvoudig een tegengesteld standpunt te 
kunnen innemen. Desalniettemin mag niet vergeten worden dat de status van bastaarden in de 
Code civil sterk verbeterd was ten opzichte van de periode voor 1789.13 

De Nederlandse redactie bestreed vanaf het begin van de codificatie het grote 
onderscheid tussen echte en onechte kinderen dat in de Code civil was aangebracht. Zowel de 
commissie als de Staatsraad meenden ‘dat eene vrouw geen bastaarden maakt’, zoals een 
Hollandse zegswijze luidde.14 Wat men daarmee bedoelde, was dat bij elke verwekking zowel 
een vrouw als een man betrokken was, en er daarom theoretisch altijd een vader kon worden 
aangewezen. Ook bij de bespreking van het ontwerpwetboek in oktober 1808 konden zij zich 
niet vinden in de bepalingen van de Code civil.15 Daarom werd het Franse artikel dat het 
onderzoek naar het vaderschap verbood in het Wetboek Napoleon geschrapt, net als de 
artikelen uit de Code civil die bepaalden dat kinderen geboren uit overspel of incest nooit 
erkend konden worden. De Commissie-Van Gennep nam bovendien een bepaling op uit het 
Ontwerp Van der Linden die onwettige kinderen dezelfde rechten ten opzichte van hun 
moeder schonk als wettige kinderen ten opzichte van hun ouders genoten.16 Nochtans werden 
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enkele restricties die de Franse redactie aan de onwettige kinderen had opgelegd, zij het in 
afgezwakte vorm, wel degelijk in het Wetboek Napoleon opgenomen. Dit betrof voornamelijk 
de regeling van het erfrecht, dat strikt genomen buiten het personen- en familierecht valt (en 
dus buiten het bereik van deze studie). Net als de Code civil bepaalde het Wetboek Napoleon 
dat bastaarden geen aanspraak konden maken op een gelijk erfdeel als wettige kinderen, al 
verplichtte het de vader om in het levensonderhoud van alle biologische en aangenomen 
kinderen te voorzien.17 
 
Adoptie 

Adoptie was een Romeins gebruik dat door de Code civil nieuw leven werd ingeblazen. 
Voorheen was adoptie zowel de pays coutumiers als de pays de droit écrit ongebruikelijk. 
Vanaf de Franse Revolutie werd het echter steeds vaker gezien als de ultieme bekrachtiging 
van het revolutionaire broederschapsbeginsel. De hoop was dat adoptie zou leiden tot een 
betere verdeling van welvaart binnen de maatschappij. Hoewel revolutionairen in januari 
1792 met het principe hadden ingestemd, duurde het tot de samenstelling van de Code civil 
voordat het tot werkelijke wetgeving kwam.18 Oorspronkelijk hadden de opstellers van de 
Code civil adoptie buiten het wetboek gehouden, maar Napoleon (die op zijn Egyptische 
veldtocht adoptie in de praktijk had gezien) bepleitte voor het behoud ervan. Wellicht kon 
alleen God mensen via de bloedband aan elkaar binden, zo stelde de Eerste Consul, maar ‘wie 
is Gods plaatsvervanger op aarde? De wetgever!’19 Daarnaast had hij meer aardse redenen. In 
de eerste plaats was het een gangbaar Romeins gebruik en wilde de toekomstige Franse keizer 
zich graag meten met zijn Romeinse voorgangers. In de tweede plaats dacht Napoleon dat hij 
zelf geen kinderen kon krijgen. Om toch een erfgenaam te krijgen, wilde Napoleon zijn neef 
adopteren. 

In het Koninkrijk Holland was men minder postitief over adoptie. In de Republiek der 
Verenigde Nederlanden was het een zo goed als onbekend verschijnsel geweest. Slechts in 
Friesland, waar de invloed van het Romeins recht zeer groot was geweest, kwam het gebruik 
sporadisch voor. Joannes van der Linden zag de voordelen ervan in maar nam het niet op in 
zijn conceptwetboek omdat het zijns inziens de rechten van geëchte biologische kinderen 
schaadde.20 Van Gennep zag echter geen problemen. Toen hij op 9 februari 1808 aan de 
regering kenbaar maakte dat hij adoptie wilde opnemen, leverde de Eerste Sectie van de 
Staatsraad geen commentaar. De sectieleden zeiden op de wijsheid van de commissie te 
vertrouwen, maar weigerden een harde uitspraak te doen. Ze lieten de koning weten dat die te 
zijner tijd het beste kon oordelen of deze materie in overeenstemming was met de rest van het 
wetboek.21 Adoptie werd dan ook opgenomen in het conceptwetboek van mei 1808, maar de 
uitgebreide procedures uit de Code civil ontbraken.22 

Tijdens de bespreking van het ontwerp verdedigde Arnold van Gennep de overname 
van adoptie uit het Franse wetboek. Hij erkende dat het in het Koninkrijk Holland een 
onbekend gebruik was, maar zag de grote waarde ervan in voor echtparen die zelf geen 
kinderen konden krijgen. Reuvens was daarentegen een fel tegenstander van adoptie en wilde 
het uit het wetboek laten schrappen. Hij meende dat de mogelijk gunstige effecten van adoptie 
niet opwogen tegen de onbekende uitwerking ervan. Bovendien was het geen inheems 
gebruik. Van Maanen viel hem hierin bij en betoogde dat de invoering van adoptie 
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waarschijnlijk niet zou slagen in Holland. De meeste leden van de Staatsraad deelden de 
mening van Reuvens en Van Maanen. Alleen Van Gennep en vier anderen stemden voor het 
behoud van adoptie dat daarom vervolgens toch uit het wetboek geschrapt werd.23  
 
Ouderlijke macht 

Alle bepalingen in de Code civil over ‘natuurlijke kinderen’ waren erop gericht het ‘vreemde’ 
buiten de familie te houden en het gezag van het gezinshoofd te versterken. Adoptie was om 
diezelfde reden een controversieel onderwerp. Dit is evenzeer te zien in het hoofdstuk 
puissance paternelle, dat in het Nederlandse wetboek niet vertaald werd als ‘vaderlijke macht’ 
maar als ‘ouderlijke macht’. Om de nadruk op de macht van vaders in de Franse brontekst te 
begrijpen, moet worden ingegaan op de ontwikkeling van het vaderschap vanaf 1789. Samen 
met de Franse Revolutie, die meer rechten schonk aan vrouwen en kinderen, was het 
vaderschap gedevalueerd. Symbolisch voor deze ontwikkeling was de onthoofding van de 
burger Capet, voorheen koning Lodewijk XVI, de Franse koning die zich had geafficheerd als 
de vader des volks.24 Ook in de praktijk werd het gezin ‘gedemocratiseerd’. Zo kwam in 1790 
een einde aan het recht van vaders om een ongehoorzaam kind op te laten sluiten. Voortaan 
moesten familieleden, in samenspraak met buren en kennissen, bemiddelen in conflicten 
tussen vader en kind.25 In de laatste jaren van de achttiende eeuw was kortom de juridische 
macht van vaders kleiner dan ooit tevoren. 

Als reactie op deze revolutionaire praktijk wilden de napoleontische juristen het 
‘natuurlijke’ gezag van de gezinshoofden opnieuw verstevigen, ten koste van de rechtspositie 
van vrouwen en kinderen. Als het aan commissievoorzitter François-Denis Tronchet had 
gelegen, zou de Code civil voor kinderen alleen zeer beperkende regelgeving hebben gekend. 
Zo werkte zijn codificatiecommissie uitgebreide bepalingen uit voor de herinvoering van het 
vaderlijke voorrecht om ongehoorzame kinderen tot zestien jaar op te sluiten.26 De Eerste 
Consul achtte het echter onverstandig om alleen maar repressieve bepalingen op te nemen en 
legde daarnaast nadruk op de vormende taken van een vader en de belangen van zijn leger. 
Bonaparte paste het concepthoofdstuk over de puissance paternelle daarom op twee punten 
aan. In de eerste plaats pleitte hij succesvol voor een vrije keuze van jongens boven de 
achttien jaar om militaire dienst te nemen. In de tweede plaats werd op zijn verzoek een 
bepaling opgenomen die vaders verplichtte om hun kinderen naar draagkracht te voeden, te 
onderhouden, en te laten scholen.27  

In het Koninkrijk Holland ging men minder uitvoerig op deze zaak in. Het Franse 
hoofdstuk bestond uit zeventien artikelen, het Ontwerp 1808 telde er acht en het Wetboek 
Napoleon tien artikelen. Dat de vertalingen beduidend korter waren, was vooral eraan te 
danken dat uitgebreide Franse bepalingen over de corrigerende mogelijkheden van de vader 
niet waren overgenomen. De Nederlandse wetteksten werden bijna letterlijk overgenomen uit 
het Ontwerp Van der Linden.28 Twee Franse bepalingen werden desalniettemin aan het 
uiteindelijke wetboek toegevoegd. Ten eerste werd op voorspraak van Arnold van Gennep het 
artikel toegevoegd over conscriptie dat Napoleon in de Code civil had laten opnemen.29 Ten 
tweede werd in vergelijking tot het Franse wetboek het gezag van de moeder versterkt, zo 
vielen onwettige kinderen volgens het Wetboek Napoleon altijd onder de hoede van de 
moeder, zelfs wanneer de vader bekend was.30 Tekenend is dat de Nederlandse ‘ouderlijke 
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macht’ verkoos boven puissance paternelle – dit lijkt een doorwerking van de patriotse 
verheerlijking van het gezinsleven: moeders en vaders vervulden verschillende maar even 
belangrijke taken in het opvoeden van toekomstige burgers waardoor burgerschap en 
moederschap complementair werden.31 Waar de Code civil dus de nadruk legde op de 
hiërarchische gezagsstructuur binnen het gezin (kinderen ondergeschikt aan de ouders, en 
moeders aan de vaders) garandeerde het Wetboek Napoleon vooral de rechtspositie van het 
kroost en ook die van de moeder. 
 
 
Volwassenen en minderjarigen 

Bij de aanvang van haar arbeid liet de Commissie-Van Gennep weten dat zij voornemens was 
de wetgeving inzake minderjarigheid, voogdij en emancipatie op te splitsen in twee 
afzonderlijke hoofdstukken.32 Het belang van deze bepalingen was groot want zij bepaalden 
wanneer de ouderlijke macht eindigde en kinderen handelingsbekwaam werden. Aangezien 
daarmee een eind kwam aan het door de Code civil zo gewaardeerde gezin, laat het zich raden 
dat het wetboek hier uitgebreid op inging. 
 
Minderjarigen 

In de Code civil was de meerderjarigheid gesteld op 21 jaar.33 Deze meerderjarigheidsgrens 
was van revolutionaire oorsprong. Een decreet van 20 september 1792 had bepaald dat 
voortaan alle Fransen ouder dan 21 jaar als volwassenen moesten worden beschouwd. De 
meerderjarigheidsgrens was zeer belangrijk aangezien deze direct invloed had op de politieke 
participatie van burgers. Het ouderlijk gezag (lees: het vaderlijk gezag) hield namelijk 
hiermee op. Bovendien was stemrecht behalve aan belasting ook gekoppeld aan leeftijd. Hoe 
langer twintigers als minderjarig konden worden beschouwd des te langer hadden de familie 
invloed op hen had. Via de familie had de staat zo weer grip op de minderjarigen. Het 
individu, de familie en de staat vormden een drie-eenheid. 

Was in de Noordelijke Nederlanden de meerderjarigheid tot aan de Reformatie ergens 
in de pubertijd, vanaf de zestiende eeuw was sprake van een sterke stijging van de leeftijd 
waarop een kind juridisch volwassen werd. Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw 
was in de meeste gewesten in navolging van het Romeins recht de meerderjarigheidsgrens op 
25 jaar gesteld. In enkele streken, waaronder Gelderland, hield men tot in de Franse tijd vast 
aan de zestiende-eeuwse leeftijdsgrenzen van achttien jaar voor meisjes en twintig jaar voor 
jongens.34 Er bestonden van oudsher drie manieren waarop een kind meerderjarig kon worden. 
De meest gebruikelijk was het bereiken van een bepaalde leeftijd, in de regel was dat 25 jaar. 
Het huwelijk was een tweede manier. Problematisch was evenwel dat de huwelijksleeftijd en 
meerderjarigheidsgrens niet samenvielen. Zo kon het zijn dat een getrouwde man wettelijk 
nog steeds onder voogdij van zijn ouders of voogden stond. De vrouw kwam door het 
huwelijk sowieso onder voogdij van haar man te staan.35 Een derde en laatste wijze van het 
verkrijgen van de meerderjarigheid was het gebruik van venia ætatis; dat was een traditionele 
procedure waardoor kinderen versneld meerderjarig konden worden. 

Onder Lodewijk Napoleon moest een keuze gemaakt worden tussen de Franse of de 
Nederlandse leeftijdsgrenzen. Joannes van der Linden schonk in zijn memorie bij het ontwerp 
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ruime aandacht aan de meerderjarigheidsproblematiek. Hierin zette hij zich af tegen de 
ontwerpen van de Commissie van Twaalf waarin de meerderjarigheidsgrens (zowel voor 
vrouwen als mannen) op 22 jaar was gesteld.36 De meerderjarigheid te stellen op 22 of 23 jaar, 
‘en dus 2 of 3 jaren te vervroegen’, aldus van de Linden, ‘dunkt mij te zijn Onnut voor de 
minderjarigen’. 37 Van der Linden vond de verlaging van de meerderjarigheidsgrens, zoals in 
Frankrijk, gevaarlijk omdat het zijns inziens kon leiden tot ‘intriges’ van baatzuchtige 
volwassenen. Bovendien konden minderjarigen desgewenst via venia ætatis vervroegd de 
meerderjarigheid verkrijgen, zo stelde Van der Linden. 

Ook de samenstellers van het Wetboek Napoleon vonden 21 jaar te jong. De 
meerderjarigheidsgrenzen waren evenwel een voortdurend punt van discussie tussen de 
codificatiecommissie, de Staatsraden en de koning. Gezien de ‘phijsieke en morele 
gesteldheid’ van de Hollanders zagen Van Gennep en zijn commissie zich genoodzaakt om de 
Franse leeftijdsgrens te verwerpen. De commissieleden verlangden een 
meerderjarigheidsgrens van 25 die overeenkwam de heersende praktijk.38 Nochtans ontraadde 
de Eerste Sectie van de Staatsraad de koning om Van Gennep te volgen. In sommige delen 
van het land was de meerderjarigheid immers op achttien of twintig jaar gesteld, de 21 jaar uit 
de Code civil kon in ogen van de Eerste Sectie niet zo veel verschillen van de fysieke en 
morele gesteldheid van het Nederlandse volk. Daar voegde zij aan toe dat hoe hoger de 
meerderjarigheid gesteld werd, des te vaker dispensatie moest worden verleend. Dat zou zeer 
schadelijk zijn aangezien dit het gezag van het Burgerlijk Wetboek zou ondermijnen. Ten 
slotte was de oude regelgeving volgens de Eerste Sectie nutteloos geworden. Het koninkrijk 
kende een nieuwe verlichte maatschappij waarin dankzij de toegenomen kennis, onderwijs en 
wetenschap waardoor dergelijke achterhaalde regelgeving onnodig was geworden.39 

Ondanks deze aanbeveling van de Eerste Sectie van de Staatsraad bleef de 
Commissie-Van Gennep haar eigen koers varen. Opvallend is dat zij in het ontwerpwetboek 
uit mei 1808 de leeftijdsgrens voor vrouwen verlaagde naar 21 jaar, terwijl die voor mannen 
onveranderd bleef.40 Bij de beraadslagingen op 23 oktober 1808 bleek dat dit niet in goede 
aarde viel bij enkele leden van de Staatsraad: 

 
Van Maanen wil de meerderjarigheid voor beiden bepalen op 21 jaar als in 
Frankrijk: te meer daar de verzoeken van venia aetatis zoo veelvuldig zijn. 
Van Gennep gelooft het beter te houden bij de oude bepalingen. 
 

Omdat men het niet onmiddellijk eens kon worden, stelde Reuvens een tussenoplossing voor: 
23 jaar voor mannen en 20 jaar voor vrouwen, aangezien ‘de vrouwen niet alleen physicq, 
maar ook moreel vroeger rijp zijn dan mannen’. Een meerderheid van de raad bleek te zijn 
voor 23 jaar voor mannen, en 21 voor vrouwen. De koning was het hier niet mee eens en 
stelde voor ‘21 voor beide’.41 Hoewel de koning dus een besluit had genomen, werd in de 
laatste redactie van Van Maanen een gulden middenweg gevonden: 23 jaar voor zowel 
vrouwen als mannen.42 Hiermee deed Van Maanen recht aan de Nederlandse juristen die 21 
jaar te vroeg vonden, en aan de koning die, zoals in Frankrijk, geen onderscheid wilde maken 
tussen mannen en vrouwen. 
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Voogdij 

Uit het begin van dit hoofdstuk kwam naar voren dat Jan Reuvens in zijn voordracht tot het 
Wetgevend Lichaam ter gelegenheid van de voltooiing van het Wetboek Napoleon vooral het 
autochtone karakter ervan benadrukte. Maar Reuvens mocht de Nederlandse 
volksvertegenwoordigers dan verzekeren dat het Wetboek Napoleon weinig nieuwigheid 
bevatte, op een punt gaf hij toe het afweek van de oude gewoonten, namelijk de regeling van 
voogdij over minderjarigen. Dit was in Reuvens ogen in het Hollandse wetboek beter 
geregeld dan voorheen, en tevens beter dan in de Franse Code civil. Met name hekelde hij de 
grote invloed die de familie had in Frankrijk.43 Wat de voogdijbepalingen betreft, volgde de 
Code civil inderdaad het bekende patroon. Het Franse wetboek bepaalde dat de vader de 
volledige zeggenschap had over zijn kinderen, en dat hij de bezittingen van zijn kinderen 
beheerde. Wanneer één van de ouders stierf, verkreeg de ander automatisch de voogdij, maar 
het stond vader vrij om een zogeheten conseil spécial aan te wijzen.44 De moeder werd dan 
verplicht om deze door haar overleden echtgenoot aangewezen personen om advies te vragen.  

De Commissie van Gennep baseerde zich qua voogdijwetgeving in sterke mate op het 
werk van Joannes van der Linden die vooral de bestaande rechtspraktijk had gecodificeerd. 
Anders dan in de Code civil werd geen onderscheid gemaakt tussen vaders en moeders, noch 
bestond het conseil spécial, terwijl wel plaats werd ingeruimd voor een traditionele instelling 
als de weeskamer. Hollandse vrouwen kregen dan in het Wetboek Napoleon iets meer rechten 
in vergelijking tot het Franse wetboek, dit wil niet zeggen dat zij volledig gelijk waren aan 
mannen. Zo stelde het Hollandse wetboek dat vrouwen, uitgezonderd ongetrouwde weduwen, 
geen voogden mochten zijn.45  

De rechtspositie van kinderen die onder voogdij stonden, was uitzonderlijk in het 
Wetboek Napoleon. Joannes van der Linden had in zijn ontwerpwetboek uit 1807 zowel de 
voogdij over minderjarigen als de zeggenschap over de goederen van de minderjarigen zoals 
gebruikelijk was, ondergebracht bij dezelfde voogd of voogden. Dit werd aanvankelijk ook in 
het ontwerpwetboek van mei 1808 opgenomen.46 Bij de bespreking hiervan op 23 oktober 
1808 had Staatsraad Van Maanen er echter bezwaar tegen dat voogdij zich zowel over het 
kind als zijn of haar eigendommen uitstrekte. Het zou leiden tot ‘verkeerde denkbeelden’ 
want voogdij moest immers gaan om het minderjarige kind, en niet om het beheer van zijn of 
haar bezittingen. President Arnold van Gennep verdedigde zijn conceptwetboek: hij, en Van 
der Linden vóór hem, had dit artikel opgenomen om de heersende gewoonten op te tekenen. 
Bovendien, zo stelde Van Gennep, zou het opstellen van nieuwe wetgeving extra tijd kosten. 
Jan Reuvens deelde Van Genneps mening en vatte deze kernachtig samen: ‘Verba valent usu’: 
woorden hebben de waarde die het gebruik eraan geeft. Nochtans werd op voorspraak van 
Van Maanen, die fungeerde als eindredacteur van het Wetboek Napoleon, besloten dat de 
voogd die zich bekommerde om de bezittingen van minderjarigen zich niet mocht bemoeien 
met de opvoeding.47 
 Wat wel uit de Code civil werd overgenomen was de introductie van de subroge 
tuteur, die in het Hollandse wetboek als ‘toeziende voogd’ bekend kwam te staan.48 De 
toeziende voogd, die werd aangesteld door de weeskamer of het gerecht, moest de 
minderjarigen beschermen tegen machtsmisbruik door de (besturende) voogden. Het was 
degene die de belangen van het kind moest behartigen wanneer het eigenbelang van de 
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besturende voogd en dat van het kind met elkaar in conflict kwamen. Ook moest de toeziende 
voogd controleren of de voogd of voogden naar behoren hun plicht deden.49 Van Gennep had 
dit Franse gebruik overgenomen omdat hij het Hollandse wetboek nog enigszins wilde laten 
aansluiten bij de Code civil (‘anders werd het een ander Codex’) en omdat hij het nut ervan 
inzag.50 De codificatiecommissie had de rechten van minderjarigen, wat voogdij betreft, 
inderdaad verbeterd – zowel ten opzichte van de Code civil als de Nederlandse gewoonten. 
 
Emancipatie 

Het hoofdstuk ‘emancipatie’ handelde over de wijzen waarop een kind juridisch meerderjarig 
kon worden. De meest simpele manier was het bereiken van een bepaalde leeftijdsgrens. 
Daarnaast verschafte het huwelijk aan minderjarige bruiden en bruidegoms de status van 
meerderjarige. De zeggenschap van ouders of voogden over minderjarigen kon ten slotte ook 
beëindigd worden door de al eerder genoemde procedure van venia ætatis. Deze term behoeft 
enige toelichting. Met venia ætatis (letterlijk: ‘leeftijdsverlof’) wordt de verklaring bedoeld 
waarmee minderjarigen versneld meerderjarig – en daarmee handelingsbevoegd – konden 
worden. Dit gebruik kende een lange traditie in de Nederlanden. Een verzoek tot een 
dergelijke akte van meerderjarigheid kon in vrijwel alle gewesten bij de Provinciale Staten 
ingediend worden. In de regel machtigden zij lokale gerechten om het verzoekschrift te 
behandelen.51 In het ontwerp Van der Linden werd dit oud vaderlandse gebruik gecodificeerd: 
 

Voor minderjarigen worden gehouden, die den ouderdom van vijf en twintig jaren niet 
hebben vervuld, ten waren zij eerder zijn getrouwd, of Venia Ætatis verkregen 
hebben.52 
 
Over de invloed van de Code civil op dit betreffende deel van het Wetboek Napoleon 

kan men kort zijn: inhoudelijk is dit beknopte hoofdstuk (5 artikelen) vrijwel woordelijk 
overgenomen uit Van der Lindens Ontwerp.53 De Commissie-Van Gennep had alleen de titel 
van het hoofdstuk (de l’émancipation) aan de Code civil ontleend. In Frankrijk bestond geen 
venia ætatis en werd een kind eerder meerderjarig door een huwelijk of een officiële 
verklaring van de ouders.54 Het vroegtijdig beëindigen van de ouderlijke macht was in het 
Wetboek Napoleon mogelijk door huwelijk, venia ætatis, of toestemming van de ouders 
wanneer het een niet-thuiswonend en een handeldrijvend minderjarig persoon betreft. Alleen 
de leeftijden werden aangepast, aangezien Van der Linden een meerderjarigheidsgrens van 25 
jaar had voorzien, en het Hollandse wetboek uiteindelijk koos voor 23 jaar.55 
 
 
De huwelijkse staat  

Wat het huwelijk tot een belangrijk instituut maakte, was dat het de basis vormde voor een 
erkende samenlevingsvorm tussen een man en een vrouw die een langdurige economische, 
juridische en sociale eenheid voortbracht: het gezin. Rond 1800 woedde er een debat over de 
precieze aard van het huwelijk. Grofweg stonden er twee stromingen tegenover elkaar. Zuiver 
rationeel kon de echtverbintenis beschouwd worden als een overeenkomst tussen (om het 
revolutionaire jargon te bezigen) een burger en een burgeres. Vanuit deze natuurrechtelijk 
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geïnspireerde visie was het huwelijk gespeend van enig spiritueel element. De traditionele 
katholieke leer stelde daarentegen dat het huwelijk een van de zeven sacramenten was, dat wil 
zeggen dat het een gewijde handeling was die de mens Jezus’ genade kon verschaffen. De 
protestantse kerken namen een tussenpositie in door het huwelijk te beschouwen als een 
inzegening van een burgerlijke verbintenis. Elementen van deze discussie vinden we terug in 
Supplément de Voyage de Bougainville, uit 1772, geschreven door Denis Diderot (1713-
1784). In dit fictieve verslag van een ontdekkingsreis naar het Caribische eiland Haïti toont 
Diderot aan hoe betrekkelijk rechtssystemen zijn. Hij voert twee Fransmannen ten tonele, de 
heren A en B, die de relatie tussen mens en wetgeving bespreken. Zowel verwonderd als 
geïntrigeerd door de ogenschijnlijk vrije seksuele moraal op het eiland en de 
gelijkwaardigheid van mannelijke en vrouwelijke Haïtianen, bepeinzen zij de oorsprong van 
het huwelijk. 

 
A: Le mariage est-il dans la nature? 
B: Si vous entendez par le mariage la préférence qu’une femelle accorde à un 

mâle sur tous les autres mâles ou celle qu’un mâle donne à une femelle sur 
toutes les autres femelles, préférence mutuelle en conséquence de laquelle il se 
forme une union plus ou moins durable, qui perpétue l’espèce par la 
reproduction des individus, le mariage est dans la nature.56 

 
B’s stellige antwoord weerspiegelt de voor die tijd radicale gedachte dat huwelijken enkel 
menselijke overeenkomsten waren die op gelijke voet werden gesloten. Derhalve waren deze 
contracten niet eeuwigdurend, noch van goddelijke origine.57 

Met messieurs A en B deelden de redacteurs van de Code civil de mening dat het 
huwelijk van oorsprong een biologisch gegeven was dat in latere tijden door de kerk moest 
zijn toegeëigend. Jean-Etienne-Marie Portalis onderscheidde in zijn Discours préliminaire 
drie soorten huwelijken. De echtverbintenis kon gezien worden als een zuiver sociaal 
contract, als een heilig sacrament, of als een mengvorm tussen beide. Al hanteerde hij 
dezelfde redeneertrant als Diderot in Voyage de Bougainville, Portalis beschouwde niet het 
primitieve maar het traditionele huwelijk als het meest ‘natuurlijke’. Het natuurlijke huwelijk 
dat de redacteurs beoogden, moest het lichamelijke overstijgen: lust bracht man en vrouw 
weliswaar tot elkaar, maar de liefde vormde de ware basis voor een bestendig contract tussen 
toekomstige echtelieden. Polygamie, toegestaan op het eiland waar Diderot over schreef, was 
niet in overeenstemming te brengen met dit huwelijksbegrip. De Code civil verbood dan ook 
het contracteren van een derde partij.58 
 
Verloving 

‘Verliefd, verloofd, getrouwd’ gaat het gezegde… Het Hollandse huwelijksrecht opende dan 
ook met een hoofdstuk over de trouwbelofte. Al is tegenwoordig de verloving, volgens de wet 
althans, geen bindende overeenkomst meer, volgens Nederlands gebruik is de trouwbelofte tot 
in de negentiende eeuw een rechtsgeldige overeenkomst geweest die niet zo maar kon worden 
verbroken door een van beide verloofden. De verloving kende echter geen plaats in de Code 
civil terwijl de Nederlandse codificatie er wel een grote waarde aan hechtte. De trouwbelofte 
bood vrouwen namelijk de mogelijkheid om tegen hun voormalige verloofde te procederen, 
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mocht deze terugkrabbelen. Daarom werd aan het Wetboek Napoleon een hoofdstuk over 
trouwbeloften toegevoegd. ‘Ce chapitre n’est pas compris dans le Code Napoléon’, verklaarde 
Arnold van Gennep tijdens de discussie, ‘mais du travail du Mons[ieur] vd Linden sans qu’il 
y a changé en rien’.59 De bepalingen aangaande de verloving waren inderdaad rechtstreeks 
overgenomen uit Van der Lindens ontwerp.60 Het Hollandse wetboek stipuleerde bijvoorbeeld 
dat wanneer de verloving verbroken werd eventuele geschenken konden worden teruggeëist. 
‘Doch die door schuld oorzaak is, dat de Trouwbeloften vervallen’, zo bepaalde het Wetboek 
Napoleon, ‘heeft geen Regt om de geschenken terug te vorderen’.61 
 
Huwelijk 

Tot aan de stichting van de Franse Republiek waren huwelijksvoltrekkingen in Frankrijk 
uitsluitend een zaak van de kerkelijke overheid. Wel bestond sinds 1787 een burgerlijk 
huwelijk voor protestanten die tot die tijd niet legaal in het huwelijk konden treden. Maar met 
de invoering van het burgerlijk huwelijk voor katholieken, op 20 september 1792 kwam het in 
Frankrijk tot een volledige secularisering van huwelijken. In feite betrof het een algemene 
toepassing van de wet uit 1787. Zo werd een dubbele slag toegebracht aan de macht van de 
katholieke kerk: behalve het verlies van invloed werd de Franse bevolking ook nog eens 
onderhevig aan ‘protestantse’ wetgeving.62 De geestelijkheid was over het algemeen dan ook 
weinig bereidwillig om alle macht klakkeloos aan de staat af te staan. Daarentegen was het 
huwelijk in de Noordelijke Nederlanden reeds ten tijde van de Reformatie een strikt 
wereldlijke zaak geworden. Protestanten waren van mening dat het huwelijk weliswaar een 
goddelijk instituut was, maar dat de uitwerkingen ervan vooral plaatsvonden in het 
wereldlijke hier en nu. Bijgevolg kwam de handhaving van het huwelijksrecht te liggen bij de 
wereldlijke overheid.63 Grote problemen met de geestelijkheid – zoals in Frankrijk – deden 
zich nauwelijks voor.64 Ter voorkoming van allerlei onwenselijk zaken, als huwelijken tussen 
naaste familieleden of het ontbreken van ouderlijke toestemming, werden alle toekomstige 
bruidsparen verplicht hun voornemen openbaar te maken bij de stedelijke overheid of de 
plaatselijke predikant. Toestemming van de ouders werd verplicht voor alle kinderen, zij het 
dat meerderjarige kinderen – in de meeste gewesten mannen ouder dan 25 en vrouwen ouder 
dan 20 jaar – slechts om geldige redenen het huwelijk ontzegd kon worden. Op twee punten 
bleef de wetgeving vaag. Er werd niet omschreven wat die geldige redenen precies waren, 
noch waaruit de rechten van ouderloze kinderen bestonden.65 Wie hierover beschikte – kerk of 
staat – was in de praktijk een punt van discussie. 

Hoe gingen de Nederlanders om met de aanzienlijke verschillen in 
huwelijksgebruiken? Joannes van der Lindens ontwerp voor een Burgerlijk Wetboek uit 1807 
volgde in grote lijnen het oud-vaderlands huwelijksrecht. Toestemming tot huwelijk moest 
nog steeds verleend worden, ook na het bereiken van de volwassen leeftijd, zolang hun vader 
en moeder, of een van beiden in leven was.66 Bovendien werd het ouders toegestaan om 
minderjarige kinderen het huwelijk te ontzeggen zonder opgaaf van reden. Meerderjarige 
mannen en vrouwen, kinderen die venia ætatis gekregen hadden en minderjarigen die al een 
keer getrouwd waren geweest kon slechts om wettige redenen toestemming geweigerd 
worden.67 Op een belangrijk punt week Joannes van der Linden echter af van de oude 
gebruiken en koos hij voor de Franse Code civil. Van der Linden verlaagde de 
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huwelijksleeftijd naar achttien jaar voor mannen en vijftien jaar voor vrouwen.68 Van der 
Linden had deze leeftijden geprezen als de juiste middenweg tussen de te vroege leeftijden die 
in het Romeins en kerkelijk recht werden gepropageerd, en de late Nederlandse leeftijden van 
20 en 25 jaar.69 

Het Wetboek Napoleon volgde dit voorbeeld. De huwelijksleeftijden nam Arnold van 
Gennep uit de Code civil over, evenals Joannes van der Linden had gedaan.70 Voor de rest 
was het Wetboek Napoleon wat huwelijksvoorwaarden betreft een codificatie van de 
vaderlandse tradities, gelijk Van der Lindens ontwerp. Het wetboek bepaalde dat kinderen, die 
nimmer getrouwd waren geweest, toestemming aan hun ouders dienden te vragen om te 
trouwen zo lang die in leven waren. Wel werd uit de Code civil overgenomen dat wanneer 
vader en moeder van standpunt mochten verschillen dat dan vaders mening de doorslag zou 
geven.71 Daarmee werd de zeggenschap van moeders over de partnerkeuze van hun kinderen 
aanzienlijk beknot. In de traditie van het oude recht en van Joannes van der Linden bepaalde 
de Commissie-Van Gennep dat minderjarigen kinderen die geen toestemming verkregen van 
hun ouders geen recht hadden op een reden voor deze weigering.72 Kinderen die uit de 
ouderlijke macht ontslagen waren, kon het huwelijke slechts om wettige redenen geweigerd 
worden.73 Ten slotte is interessant dat het Wetboek Napoleon bepaalde dat de koning 
eventueel dispensatie kon verlenen wanneer ouders weigerden toe te stemmen in een 
voorgenomen huwelijk.74 Deze bepaling uit de Code civil na de discussie van 22 oktober aan 
het Nederlandse wetboek toegevoegd, is een sprekend voorbeeld van de overgang van oude 
wetgeving naar nieuwe (koninklijke) wetgeving. 

Nu was het niet zo dat het Ontwerp 1808 op alle punten de vaderlandse praktijk had 
gevolgd. Enkele bepalingen uit de Code civil gaven aanleiding tot bijstelling daarvan. Men 
hield zich uitvoerig bezig met het huwelijksgoederenrecht, waarmee indirect het probleem 
van de juridische status van de getrouwde vrouw aangesneden werd. Van belang waren twee 
Franse wetteksten waarin de ondergeschiktheid van de vrouw werd onderstreept. Artikel 213 
van de Code civil bepaalde dat ‘Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à 
son mari’. Artikel 214 verplichtte vrouwen om hun echtgenoten overal te volgen waar die 
wilden wonen. Deze twee artikelen, die een grote beperking van de vrijheid van vrouwen met 
zich meebrachten, had de Commissie-Van Gennep niet opgenomen in het Ontwerp 1808. 
Bovendien werden vrouwen in Nederland die samen met hun man een bedrijf hadden en 
zaken deden, gezien als zelfstandige handelaren. Zo konden zij overeenkomsten sluiten die 
ook golden voor hun echtgenoot.75 Dit was de gewoonte in de calvinistische Republiek alwaar 
in theorie uitgegaan werd van een wederkerige relatie tussen man en vrouw, en niet van een 
hiërarchische.76 Ondanks de algemeen geaccepteerde ondergeschiktheid van vrouwen aan 
mannen werden echtgenoten geacht hier geen misbruik van te maken. Buitenlanders 
verwonderden zich dan ook vaak over de relatieve vrijheid van Nederlandse vrouwen.77 
Juridisch waren zij ondergeschikt aan hun echtgenoot maar vergeleken met andere Europese 
landen kenden zij een ongekend grote vrijheid. Zij dreven handel, beslisten mee over de 
opvoeding van hun kinderen en genoten een aanzienlijke financiële onafhankelijkheid.78 Wel 
dient opgemerkt te worden dat deze vrijheid zich nauwelijks verder uitstrekte dan de 
privésfeer en het economische verkeer; weinigen ijverden voor de politieke participatie van 
vrouwen.79 
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Tijdens de bespreking van het ontwerpwetboek viel het besluit om toch strengere 
regels op te nemen. Op de bijeenkomst van 22 oktober kwam men overeen dat een artikel uit 
Van der Lindens ontwerp zou worden opgenomen dat ruwweg overeenkwam met Code civil 
artikel 214, waaraan moest worden toegevoegd dat de vrouw gehoorzaamheid verschuldigd 
was aan haar echtgenoot.  

 
Zoo dikwijls de Man verkiest, mits blijvende binnen dit Rijk, van Woonplaats te 
veranderen, is de Vrouw verpligt hem te volgen; doch naar buiten ’s Lands niet 
anders, dan ten zij hij Ambtshalve daartoe geroepen wordt.80 

 
Al was dit repressiever dan het oorspronkelijke ontwerp vergeleken met de Code civil liet het 
nog altijd meer ruimte. Nochtans viel bij de bespreking van Van Maanens herschrijving van 
het wetboek, op 5 november 1808, alsnog het besluit om dit artikel te vervangen door een 
letterlijke vertaling van de Franse wetteksten. Helaas verschaffen de notulen weinig 
duidelijkheid over de beweegredenen van de Staatsraad en de koning.81 Wat in ieder geval 
sterk veranderde, was dat de echtgenotes voortaan verplicht waren tot totale gehoorzaamheid 
en volgzaamheid. Vrouwen werden in het Wetboek Napoleon dus voor het eerst direct onder 
hun echtgenoot gesteld. Bovendien zorgde het Wetboek Napoleon ervoor dat vrouwen 
formeel onderschikt werden aan hun man wanneer zij samen een zaak hadden; alleen 
zelfstandig opererende handelsvrouwen werden gezien als volledig handelingsbekwaam. En 
alleen wanneer man en vrouw in gemeenschap van goederen getrouwd waren, golden de 
zakelijke afspraken van de vrouw voor haar echtgenoot.82  
 
Echtscheiding 

Een van de meest controversiële zaken in de Burgerlijke Wetboeken van Nederland en 
Frankrijk was de vaststelling van het recht op echtscheiding – een controverse die verband 
hield met de scheiding tussen kerk en staat. De instandhouding hiervan, waaraan lange tijd 
een grote waarde gehecht werd, speelde een belangrijke rol in het behoud van de Franse 
echtscheidingswetgeving. Zo weigerde Napoleon in 1805 in te gaan op een Vaticaanse eis tot 
intrekking daarvan. Vijftien jaar na de Franse Revolutie had echtscheiding bestaansrecht 
gegeven en onderdeel gemaakt van de rechtspraktijk, zo meende de keizer.83 Van de wet van 
20 september 1792 die drie wijzen van echtscheiding toestond, werd inderdaad veelvuldig 
gebruik gemaakt. Ten eerste was het mogelijk om bij wederzijdse instemming te scheiden. In 
dat geval konden echtelieden hun huwelijksovereenkomst vrij eenvoudig laten ontbinden. Ten 
tweede kon onverenigbaarheid van karakters worden aangevoerd als reden tot echtscheiding. 
Een van de echtgenoten kon dit aanvragen zonder dat de andere werd gehoord. En ten slotte 
stonden er in de wet zeven vastgestelde redenen voor echtscheiding, onder meer verlating, 
mishandeling, het begaan van ernstige misdaden en krankzinnigheid van de partner.84 

Als gevolg van deze regeling had echtscheiding in Frankrijk een enorme vlucht 
genomen. Schattingen wijzen uit dat tussen de uitvaardiging van de wet in 1792 en de 
implementatie van de Code civil circa veertigduizend Franse echtparen hun huwelijk lieten 
ontbinden, onder wie zeker dertienduizend Parijse koppels.85 Ter vergelijking: in dezelfde tijd 
werden er in de hoofdstad vijfenvijftigduizend huwelijken voltrokken. Bovendien bleek dat 
het aantal echtscheidingen op verzoek van de vrouw zeer groot was, dit als gevolg van een 
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wet van 23 april 1793 die het mogelijk had gemaakt om zeer eenvoudig echtscheiding aan te 
vragen wanneer de echtelieden al een half jaar van tafel en bed gescheiden waren. In ogen van 
tijdgenoten leidde dit tot een ‘polygamie successive’, om de Franse minister van 
Binnenlandse Zaken in 1796 te citeren.86 En hoewel de echtscheidingswet van 23 april 1793 
binnen enkele jaren werd afgeschaft, bleef de wet van 20 september 1792 van kracht tot de 
voltooiing van de Code civil – twaalf jaar later!87 

De napoleontische wetgeving was in belangrijke mate een reactie op de losbandigheid 
van de revolutionaire tijd. Bigot de Préameneu, Maleville, Portalis en Tronchet zagen het 
potentiële gevaar van echtscheiding voor de maatschappij. Maar voor de opstellers van de 
Code civil was een terugkeer naar de oude situatie ook uit den boze. Kerk en staat waren 
inmiddels officieel gescheiden, het stond burgers dus vrij elke religie te belijden. Een 
tussenweg, waarbij de overheid gestaag haar gezag inzake echtscheiding deed gelden, was 
gewenst.88 In zijn Discours préliminaire bevestigde Jean-Etienne-Marie Portalis dat ook 
degenen die het huwelijk als sacrament verwierpen, zich aan de huwelijks- en 
echtscheidingswetgeving dienden te houden. Bovendien zag Portalis in dat echtscheiding in 
enkele gevallen een remedie zijn tegen ongelukkige huwelijken, en daarom van nut kon zijn 
zowel voor de echtelieden als de gehele maatschappij.89 

De redactie van de Code civil was zeer terughoudend wat echtscheiding betreft, alleen 
in uitzonderlijke gevallen mochten gebrouilleerde echtgenoten op deze noodgreep 
terugvallen. In de Code civil werd er daarom voor gekozen om echtscheiding toe te staan 
zonder de wet uit 1792 na te volgen. Onverenigbaarheid van karakters kon niet meer worden 
aangevoerd bij het aanvragen van een echtscheiding. Vervolgens was er de echtscheiding bij 
wederzijds goedvinden die, vooral omdat Napoleon zich hiervoor had ingezet, wel werd 
behouden in de Code civil. Wanneer het echtelijk samenleven onhoudbaar werd, moesten de 
man en vrouw de mogelijkheid behouden samen een einde te maken aan de huwelijkse band.90 
Dit wilde allerminst zeggen dat echtscheiding een eenvoudige juridische procedure was. 
Echtscheiding bij wederzijdse toestemming werd in de Code civil ernstig aan banden gelegd. 
De echtgenoot in kwestie moest bijvoorbeeld minstens 25 jaar oud zijn, en zijn vrouw 
minstens 21 jaar.91 Het huwelijk diende ten minste twee jaar eerder te zijn gesloten, maar na 
het twintigjarig jubileum was echtscheiding niet meer toegestaan.92 Bovendien moesten alle 
levende ouders en nakomelingen toestemmen in de scheiding.93 Daarna volgde een lange gang 
langs rechters en notarissen, om de verdere juridische gevolgen te bepalen. 

De wet uit 1792 onderscheidde zeven vastgestelde redenen die tot echtscheiding 
konden leiden. Deze werden in de Code civil teruggebracht tot drie: de veroordeling voor een 
ernstige misdaad, ernstige verkwisting, krenking of mishandeling en overspel. Dit wilde niet 
zeggen dat de echtscheiding vanzelfsprekend werd goedgekeurd, want de rechters mochten 
deze begrippen naar eigen goeddunken interpreteren.94 Vooral overspel zou het belangrijkste 
motief voor echtscheiding worden. Maar overspel betekende voor mannen iets anders dan 
voor vrouwen. De echtgenoot kon zonder meer scheiden van een overspelige vrouw. Alleen in 
het geval dat de gehuwde man in zijn eigen huis overspel pleegde, werd deze daad 
geclassificeerd als een wettige reden om echtscheiding aan te vragen.95 Wanneer de man 
buitenshuis aan zijn gerief kwam, kon zijn echtgenote dit dus niet aanvoeren als wettige reden 
om te scheiden. 
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In vergelijking tot Frankrijk was echtscheiding gedurende het ancien régime in de 
Republiek makkelijker te verkrijgen. Vóór de Bataafse Revolutie was echtscheiding vooral 
gebruikelijk wanneer sprake was van overspel. Daarnaast was ‘kwaadwillige verlating’ een 
wettige reden, al moet gezegd worden dat de schepenen dit begrip naar eigen inzicht konden 
hanteren. Naast echtscheiding bestond de zogenoemde ‘separatie’, oftewel een scheiding van 
tafel en bed waarbij de huwelijksband niet verbroken werd. Echtscheiding was dan wel 
minder simpel te verkrijgen dan separatie, maar de eisende partij behield wel het recht om te 
hertrouwen. 96 Bij het opstellen van zijn ontwerp stelde Joannes van der Linden zichzelf de 
vraag of echtscheiding moest worden toegestaan. 

 
Hier zijn, mijns inziens twee klippen te vermijden, aan de eene zijde niet verslaafd te 
zijn aan oude vooroordeelen, die een meer verlichte kennis van onzen leeftijd met 
reden verwerpt; en aan de andere zijde geen voedzel te geven aan wispelturig 
losbandigheid.97 
 

In de hoop dat zijn bepalingen het midden zouden houden tussen beide uitersten, was Van der 
Linden voorstander geweest van een beperkte vorm van echtscheiding. Echtscheiding bij 
wederzijdse instemming werd in zijn ontwerp verworpen.98 Wel gaf Van der Linden maar 
liefst negen andere redenen voor echtscheiding, waaronder overspel en kwaadwillige 
verlating. Daarnaast gaven ‘onnatuurlijke of sodomitische betrekkingen’, ‘onmagt tot 
voortteeling’, een ‘halfstarrige en aanhoudende weigering van het volbrengen van den 
Huwelijks-pligt’ en een aantal andere kwesties aanleiding tot echtscheiding.99  

Ook de commissie van Arnold van Gennep betoonde zich in 1808 een tegenstander 
van de Franse echtscheidingswetgeving. Met name over scheiding bij wederzijdse 
toestemming oordeelde zij negatief. Dit zou nadelige effecten op de moraal hebben. 
Bovendien zouden de Hollanders niet zitten te wachten op dergelijke wetgeving, zo meende 
zij. Ook verwees de commissie naar de vermeende slechte ervaringen in Frankrijk.100 Maar de 
Eerste Sectie van de Staatsraad deelde de mening van de commissieleden niet toen zij op 15 
februari commentaar leverde op het werkplan van de Commissie-Van Gennep. Zij 
beklemtoonde dat het welzijn van de Hollanders gebaat zou zijn bij echtscheiding bij 
wederzijds goedvinden, omdat afwijzing ervan zou leiden tot ‘overspel, onmagt en 
kwaadwillige verlating’. Een van de oogmerken van het huwelijk, aldus de Sectie, was het 
geluk van de burgers. Wanneer dat geluk juist belemmerd wordt door een huwelijk is 
echtscheiding een optie. Immers, ‘de ondervinding heeft doen zien, dat onontknoopelijkheid 
van het huwelijk een hersenschim was.’101 De Sectie drong er daarom op aan de artikelen van 
de Code civil over te nemen, waarin zij ‘het weldoende genie van Frankrijk’ herkenden.102 

Dat gebeurde echter niet. De Commissie-Van Gennep hield voet bij stuk en 
codificeerde een zeer beperkt recht op echtscheiding. Opvallend was dat de 
presidentencommissie zelfs een artikel toevoegde aan het ontwerp dat het recht op 
echtscheiding bij wederzijdse toestemming uitdrukkelijk verbood – een artikel dat duidelijk 
geënt was op Joannes van der Lindens ontwerpwetboek.103 Derhalve week de uiteindelijke 
echtscheidingswetgeving in het Koninkrijk Holland aanzienlijk af van de Franse wetgeving. 
Het Ontwerp 1808 codificeerde in de eerste plaats de oude gang van zaken waarin enkel 
overspel en kwaadwillige verlating als geldige redenen werden beschouwd. Hieraan was 
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toegevoegd dat de langdurige gevangenschap of verbanning van een veroordeelde echtgenoot 
ook aanleiding kon geven tot echtscheiding.104 De besprekingen van 22 oktober 1808 brachten 
hier nauwelijks verandering in aan. In het uiteindelijke Wetboek Napoleon werd herhaald dat 
een wederzijds overeenkomst onvoldoende was voor echtscheiding, die slechts om wettige 
redenen kon worden voltrokken.105 Het enige dat gedurende de besprekingen werd 
toegevoegd, was dat de echtgenote van een veroordeelde crimineel tijdig kenbaar moest 
maken van hem te willen scheiden.  

Verder werd het Franse verschil tussen mannelijke en vrouwelijke ontrouw niet 
overgenomen uit de Code civil. Direct bij aanvang van de discussies hierover in de Staatsraad 
hamerden Van Gennep en Van Maanen erop dat zij deze ongelijkheid niet wilden 
overnemen.106 In het bijzonder doelden zij op artikel 298 van de Code civil waarin mannen en 
vrouwen ongelijk behandeld werden. Ontrouwe mannen en vrouwen mochten nimmer met 
hun medeplichtige echtbreker trouwen. Maar mannen verloren slechts het recht hun minnares 
te huwen, terwijl vrouwen een gevangenisstraf tussen de drie maanden en twee jaar 
riskeerden! Deze ongelijkheid tussen man en vrouw in het Franse wetboek ging terug op de 
coutume-traditie, waarin de vrouwelijke rechten beperkt werden ten gunste van haar 
mannelijke familieleden en haar partner.107 Van Genneps commissie wees dit verschil in 
behandeling van man en vrouw af, en verving de Franse wettekst voor de volgende bepaling 
die aan man en vrouw gelijke rechten schonk: 

 
Wetboek Napoleon, artikel 107, ‘Personen die met elkander in overspel geleefd 
hebben, mogen nimmer te zamen een huwelijk aangaan.’ 
 
Wetboek Napoleon, artikel 224, ‘Beide gescheiden personen kunnen met een ander 
een tweede huwelijk aangaan, onverminderd de bepaling bij artikel 107 vastgesteld’ 
 
Niettemin wist Lodewijk Napoleon op een bepaald punt de wetgeving in Franse 

richting te buigen. In de Code civil was expliciet verboden dat twee personen die gescheiden 
waren ooit nog bij elkaar konden komen. Dit Franse artikel kwam niet voor in het 
ontwerpwetboek van mei 1808. Dit ontwerp liet zelfs de mogelijkheid dat voormalige 
echtgenoten, wanneer zij aan een reeks van voorwaarden hadden voldaan, nogmaals in het 
huwelijk konden treden.108 Hier was de koning fel tegenstander van. 

 
De Koning: Dit is immoreel; zij moeten niet weer terugkomen. 
Reuvens: De zaken kunnen veranderen; het is een nieuw huwelijk. 
De Koning: Ja, maar het zal aanleiding geven tot verkeerdheden, en het is een slecht 

exempel voor de samenleving. 
 

Reuvens probeerde de koning voor zijn standpunt te winnen door een tijdsduur in te 
stellen waarna men weer mocht trouwen. Ook Arnold van Gennep verdedigde zijn ontwerp: 
‘Wij maken hier geen Code penal noch moral, maar civil omtrent de regten van individus’.109 
En ieder individu heeft het recht te huwen, zo stelde Van Gennep. Maar Van Maanen was het 
met de koning eens, en zo ook de meerderheid van de Staatsraad. Voormalig met elkaar 
getrouwde personen mochten nimmer bijeen komen. Althans, voor het burgerlijk recht… 
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Scheiding van tafel en bed 

Naast echtscheiding bestond de mogelijkheid tot separatie, oftewel de scheiding van tafel en 
bed. Scheiding van tafel en bed was in Frankrijk met de wet van 20 september 1792 officieel 
verboden. Toegegeven, daar was ook weinig reden toe gezien het relatieve gemak waarmee 
men vanaf die tijd kon scheiden. Voor die tijd was de situatie omgekeerd: echtscheiding werd 
niet toegestaan, terwijl separatie onder strikte voorwaarden wel mogelijk was. Wanneer 
ernstige mishandeling, voortdurend overspel, pogingen tot moord of andere vormen van haat 
en nijd de echtelieden uiteen dreven, konden vrouwen bij de wereldlijke overheid een 
aanvraag indienen tot séparation de corps et de biens. Mannen werden geacht zich op eigen 
wijze van een lastige echtgenote te ontdoen, bijvoorbeeld door haar te verlaten of haar in een 
klooster te stoppen. Mocht de echtgenoot aantoonbaar kwistig met zijn geld te zijn omgegaan 
of was hij veroordeeld voor een misdaad dan kon de vrouw ervoor kiezen alleen een scheiding 
van goederen aan te vragen.110 

Geheel in lijn met de wetgeving van 20 september 1792 waren de opstellers van de 
Code civil tegen separatie. In hun eerste projet de l’an VIII was in eerste instantie alleen 
echtscheiding opgenomen. Onder druk van Eerste Consul Bonaparte veranderde dit. Een 
voordeel was, zo meende Napoleon, dat men uit respect voor het geloof een scheiding van 
tafel en bed kon aanvragen. Zo zou men zonder het huwelijkssacrament te schenden toch de 
positieve gevolgen van een scheiding kunnen ondervinden. Omdat een dergelijke regeling zou 
kunnen leiden tot verschillende onrechtmatigheden werden hoge eisen aan separatie gesteld. 
Een ontrouwe vrouw zou immers getooid met de naam van haar echtgenoot scabreuze 
verhoudingen kunnen aangaan met andere mannen. In het ergste geval kon ze onechte 
kinderen te wereld brengen die tot de familie van haar man zouden gaan behoren. Om die 
reden werd overspel expliciet uitgesloten als wettige reden tot een scheiding van tafel en 
bed.111 

In het Koninkrijk Holland waren de regels omtrent separatie juist soepeler. De wettige 
redenen om tot separatie over te gaan, waren dezelfde als bij echtscheiding – met dit verschil 
dat het huwelijk niet ontbonden werd ‘blijvende altijd de hoop op wederzijdsche 
verzoening’.112 Nochtans kon separatie ook worden aangevraagd wanneer de huiselijke vrede 
in het geding kwam. Het Wetboek Napoleon sprak van ‘hooggaande en rustverstorende 
mishandelingen en onenigheden’ waardoor het samenzijn ondragelijk zou worden en zelfs 
moest worden gevreesd voor ‘kwade gevolgen’.113 Ten slotte verklaarde Van Gennep dat hij 
enkele bepalingen die specifiek handelden over de positie van de vrouw niet uit de Code civil 
had overgenomen. Zo was het zeer strenge artikel dat stipuleerde dat overspelige vrouwen na 
separatie een gevangenisstraf kon worden opgelegd, niet in het Wetboek Napoleon terug te 
vinden.114 
 
 
Burgerschap 

Het Wetboek Napoleon begon in navolging van de Code civil met een hoofdstuk dat handelde 
over het genot en verlies van de burgerlijke rechten. De burgerlijke rechten bevinden zich op 
het juridische kruispunt van de constitutionele en de burgerlijke wetgeving. De status van 
burgers komt immers voort uit een samenspel van burgerlijke en politieke rechten en 
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plichten.115 Aangezien de Code civil gelieerd was aan een andere grondwet dan het Wetboek 
Napoleon gaf dat aanleiding tot vertaalproblemen. 
 Van belang voor de Franse situatie was dat burgerschap reeds ten tijde van het ancien 
régime een zaak van de centrale overheid was. Toch bestond er geen specifieke afbakening 
van het Franse staatsburgerschap. De identiteit van Franse burgers werd impliciet 
gedefinieerd: zij werden opgevat als niet-vreemdelingen, die geboren en woonachtig waren op 
Frans grondgebied of geboren in het buitenland uit Franse ouders. Sedert de late 
Middeleeuwen viel een vreemdeling onder het koninklijke droit d’aubaine. Oorspronkelijk 
kon de koning enkel het bezit vorderen van een vreemdeling die op Franse bodem stierf, maar 
gaandeweg groeide het droit d’aubaine uit tot een hele reeks juridische en economische 
beperkingen. Deze rechtsregel vormde daarmee de scheiding tussen Fransen en niet-
Fransen.116 De Franse Revolutie bracht de officiële afschaffing van het droit d’aubaine 
waardoor vreemdelingen voor het eerst juridisch werden gelijkgesteld aan Fransen. Ondanks 
deze gelijkstelling werd in de Franse grondwet van 1791 een nieuwe sociaal-politieke grens 
opgeworpen. Voortaan zou onderscheid gemaakt worden tussen zogeheten actieve en passieve 
burgers. De Franse grondwet bepaalde dat alleen onafhankelijke burgers in aanmerking 
kwamen voor het actieve burgerschap. Zij die afhankelijk waren van een ander, zoals 
vrouwen, kinderen en armen, werden niet geachte belang te hebben in de publieke zaak en 
moesten het dus stellen met een passief burgerschap. Voor de goede orde: hen werden 
politieke rechten expliciet ontzegd. 

Niettemin verdween in opvolgende constituties het onderscheid tussen Français en 
citoyen waardoor onduidelijk werd wie een Franse burger was. De grondwet van 1799 stelde 
dat iedere homme geboren en woonachtig in Frankrijk van 21 jaar of ouder en ingeschreven in 
de Burgerlijke Stand zich een burger mocht noemen. Het artikel liet in het midden of met 
homme ‘man’ of ‘individu’ bedoeld werd. Wanneer homme wordt opgevat als ‘individu’ 
houdt dat tevens in dat vrouwen en vreemdelingen politieke rechten genieten. Maar het 
dubbelzinnig grondwetsartikel kon ook zo worden geïnterpreteerd dat vrouwen hiervan 
werden uitsloten. Een ander probleem was dat de Franse grenzen aanzienlijk waren gewijzigd 
sinds de revolutie. Zo waren bijvoorbeeld de Zuidelijke Nederlanden en de linker Rijnoever 
aan de Franse staat toegevoegd. Vanzelfsprekend mochten de inwoners van deze gebieden 
zich nu Franse burgers noemen (in lijn met het revolutionaire ius soli) maar konden personen 
met bijvoorbeeld Brusselse voorouders ook aanspraak maken op het Franse 
staatsburgerschap?117 

Napoleon wenste deze onduidelijkheden te verhelpen. Om te beginnen richtte de 
redactie van de Code civil zich op de mazen in de wet die vrouwen en vreemdelingen 
gelijkstelden aan Franse mannen. De redacteuren van de Code civil beoogden strengere 
burgerschapswetgeving: alleen afstamming via de mannelijke lijn zou moeten leiden tot de 
verkrijging van la qualité de Français. ‘Kwaliteit van Fransman’ – een juridische noviteit – 
was een algemenere term dan burgerschap. De redacteurs van de Code civil definieerden dit 
als een soort lidmaatschap van de Franse natie; een lidmaatschap dat niet alleen moeilijk viel 
te verkrijgen maar ook niet zomaar kon worden verloren. Het Franse recht kende zodoende 
twee typen van burgers. De citoyen zoals gedefinieerd in de Franse constitutie en degenen die 
dankzij de Code civil begiftigd waren met de qualité de Français. De eerste categorie bestond 
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uit degenen die politieke rechten hadden, de tweede duidde degenen aan die van geboorte 
Frans waren. De qualité de français stond aan de basis van alle bepalingen in de Code civil.  

Artikel 7 van de Code civil bepaalde dat alleen burgers politieke rechten genoten. En 
wie waren dat? Conform de Franse grondwet konden slechts in Frankrijk geboren mannen, 21 
jaar of ouder, ingeschreven in de Burgerlijke Stand en met een vaste verblijfplaats aanspraak 
maken op de qualité de Français.118 Bovendien wijzigde de Code civil de juridische status van 
groepen vreemdelingen. Waar de grondwet politieke rechten beloofde aan alle in Frankrijk 
geboren kinderen, ook aan die van in Frankrijk woonachtige vreemdelingen, onthield het 
aanvankelijke ontwerp van de Code civil hen het Franse burgerschap – overeenkomstig het 
ius sanguinis-principe. Dat zou dus inhouden dat deze kinderen zouden opgroeien tot 
volwaardige burgers in politieke zin, zonder dat ze over la qualité de Français zouden 
beschikken. Om dit te verhelpen zette de Code civil hen tot het bereiken van de meerderjarige 
leeftijd als het ware ‘in de wachtkamer’. Vanaf hun eenentwintigste verjaardag konden zij 
beslissen of ze aanspraak zouden maken op la qualité de Français of niet.119 Al met al 
betekende dit een duidelijke breuk met de relatief open burgerschapswetgeving van direct na 
de Franse Revolutie. 

In de Noordelijke Nederlanden leefden andere ideeën over burgerschap. Twee 
voorname verschillen met Frankrijk waren dat het droit d’aubaine in de Zeven Provinciën 
geen rol van betekenis had gespeeld en dat vreemdelingen die enkele jaren op ‘Nederlandse’ 
bodem verbleven juridisch tot de inheemsen werden gerekend. De Staatsregeling van 1798 
kwam in grote lijnen overeen met deze traditie. Tot het einde de Bataafse Republiek bleef het 
soepele staatsburgerschap gehandhaafd en de termijn waarna vreemdelingen dit zogeheten 
‘Bataafs Burgerschap’ verwierven, werd zelfs verruimd.120 De grondwet van het Koninkrijk 
Holland introduceerde een nieuwe benaming voor de personen aan wie overheidsfuncties 
waren voorbehouden: ‘nationalen’. Evenwel veranderde daarmee de burgerschapswetgeving 
nauwelijks. Niet alleen inheemse of stemgerechtigde Hollanders werden tot de nationalen 
gerekend, ook vreemdelingen die enige tijd in het koninkrijk woonden.121 Iedereen die op 
Hollandse bodem verbleef, zou dus in principe na verloop van tijd aanspraak kunnen maken 
op dezelfde rechten.122  

In overeenstemming met de gewoonten was dus niet zozeer de bloedband als wel de 
woonachtigheid op Nederlandse bodem de maatstaf voor burgerschap.123 De redactie van het 
Wetboek Napoleon weigerde daarom verschil te maken tussen Hollanders (Hollandse 
burgers) en degenen die de kwaliteit van Hollander bezaten. Staatsraadslid Jan Reuvens 
onderstreepte dat de Fransen onderscheid maakten tussen Français en citoyen, terwijl men dat 
in Nederland niet gewoon was. Zijn collega De Mist viel hem bij dat ‘en France un Français 
n’exerce pas le droit de citoyen’ en achtte deze buitensluiting eveneens onwenselijk. Ook 
Arnold van Gennep verdedigde de keuze van zijn commissie. Hij wilde in het Burgerlijk 
Wetboek geen verschil maken tussen groepen Hollanders op basis van politieke voorrechten. 
Deze zaken behoorden niet te worden verward met de burgerlijke rechten, of zoals Van 
Gennep het formuleerde: ‘les loix civiles ne regardent que les relations des particuliers entre 
eux’.124 Dit is een belangrijk verschil in mening met de Franse juristen, die tevens de 
betrekkingen tussen de overheid en de burgers tot het burgerlijk recht rekenden.  
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De belangrijke en omstreden passage in de Code Napoléon werd derhalve geschrapt, 
waarmee zowel Français als citoyen vertaald werden als ‘Hollander’.125 Dat deze keuze 
aanzienlijke gevolgen had, laat zich raden. Het Hollandse burgerschap was te verkrijgen via 
de vader of de moeder en conform de grondwet behoorden alle ingezetenen tot de groep 
‘nationalen’. Het Wetboek Napoleon verleende zodoende het Hollanderschap aan alle in 
Holland geboren personen, en aan alle uit Hollandse ouders in den vreemde geboren kinderen. 
Naast deze groep staatsburgers waren er de vreemdelingen wier burgerlijke rechten afhingen 
van de rechten die aan Hollanders werden toegekend in de desbetreffende landen van 
herkomst, een bepaling die de Commissie-Van Gennep uit de Code Napoléon had 
overgenomen.126 Besloot een buitenlander echter zich permanent in het koninkrijk Holland te 
vestigen, dan werd zijn juridische status uiteindelijk gelijk aan die van een Hollander – terwijl 
een vreemdeling in Frankrijk nimmer de qualité de Français zou kunnen verwerven. 
Bovendien was het Wetboek Napoleon iets coulanter ten opzichte van vreemdelingen doordat 
een reeks artikelen geschrapt werd die vreemdelingen enkele juridische en economische 
beperkingen oplegde.127 
 
Burgerlijke dood 

Nadat het Burgerlijk Wetboek de burgerlijke rechten had bepaald, ging het in op het verlies 
daarvan. Hollanders en Fransen verloren hun burgerlijke rechten wanneer zij emigreerden 
naar een ander land zonder het vooruitzicht van een terugkeer; wanneer zij zonder 
toestemming van de overheid in dienst traden van een buitenlandse regering en ten slotte 
wanneer zij zich elders lieten naturaliseren. Daarnaast kende de Code civil in tegenstelling tot 
het Wetboek Napoleon nog de bepaling dat eenieder die lid werd van ‘toute corporation 
étrangère qui exigera des distinctions de naissance’ de kwaliteit van Fransman verloor.128 Dit 
verschil kan verklaard worden door het feit dat de Code civil werd opgesteld in de laatste 
jaren van de Franse Republiek, terwijl het Wetboek Napoleon tot stand kwam in een 
monarchie en het erfelijkheidsprincipe dus niet meer ter discussie stond.129 

Maar er bestond ook een radicalere wijze waarop Fransen hun burgerlijke rechten 
verloren, namelijk wanneer zij tot de ‘burgerlijke dood’ veroordeeld werden. Deze mort civile 
vond zijn oorsprong in het ancien régime en was een straf die geen fysieke schade toebracht 
aan de veroordeelde van een ernstig misdrijf. In plaats daarvan werd hij voor de wet 
gelijkgesteld aan een overleden persoon, en daarmee van al zijn burgerlijke rechten 
beroofd.130 De rechter kon deze straf opleggen aan de misdadiger van een zeer ernstig 
vergrijp, vaak in combinatie met een levenslange gevangenisstraf. De veroordeelde verloor 
daarmee niet alleen het beheer over zijn eigendommen, zijn bezit werd bovendien verdeeld 
over zijn erfgenamen. Ook de voogdij over zijn kinderen, het recht om te huwen en het recht 
om te getuigen raakte hij kwijt; een eventueel huwelijk werd nietig verklaard.131 

Vanaf het begin van de codificatie had de commissie van Arnold van Gennep 
moeilijkheden met de burgerlijke dood. De commissieleden achtten de Franse bepalingen 
strijdig met de Nederlandse zeden. Zij vonden het gebruik ook bedenkelijk omdat de 
erfgenamen er wel eens profijt van zouden kunnen hebben. Het zou dan ook ‘van verre 
uitziende gevolgen kunnen zijn met relatie van het gedrag van dezulken’. De commissieleden 
opperden om de bepalingen te wijzigen. Wanneer een persoon zijn burgerlijke rechten verloor 
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dan zou hij het vrije beheer over zijn goederen verliezen. Deze strafmaatregel zou minder 
zwaar zijn dan het vroegtijdig executeren van het testament van de misdadiger in kwestie.132 
De Eerste Sectie van de Staatsraad beaamde dat de ongewenste gevolgen voor de familieleden 
van de misdadigers wel eens zeer groot konden zijn. Zonder de ‘regtvaardigheid en 
vroomheid der regters’ in twijfel te trekken, vreesde zij voor wangedrag bij de erfgenamen. 
De veroordeelde het beheer over zijn goederen te ontnemen, in plaats van het bezit onder zijn 
erfgenamen te verdelen, sorteerde volgens de Eerste Sectie hetzelfde effect als een burgerlijk 
doodvonnis, evenwel zonder de schadelijke neveneffecten. 

De leden van de Staatsraad hadden nog grotere bedenkingen tegen artikel 25 van de 
Code civil, waarin de exacte uitwerking van een burgerlijk doodvonnis uitgebreid werd 
beschreven. De Franse wettekst bepaalde onder andere dat de veroordeelde geen nieuw 
huwelijk mocht aangaan, en dat bestaande huwelijken werden verbroken. Deze restrictie 
vonden de Staatsraden niet nuttig, maar zelfs schadelijk en gevaarlijk. Te meer daar na het 
burgerlijk doodvonnis geen eerherstel kon plaatsvinden. Dit kwam de welvaart van de 
bevolking niet ten goede, en het gebruik moest niet in het Koninkrijk Holland ingevoerd 
worden.133 De Staatsraad stemde in met het opzijleggen van enkele aspecten van de civiele 
dood, al werd het principe vooralsnog behouden. In het ontwerpwetboek dat de 
presidentencommissie in mei 1808 voltooide, stond een aantal bepalingen betreffende de 
civiele dood waarvan de scherpe kantjes waren afgehaald. Weliswaar verloor de veroordeelde 
het recht op zijn eigen goederen, deze werden toevertrouwd aan een door de rechter 
aangestelde curator. Verder werd een eventueel huwelijk niet verbroken maar kwam er een 
einde aan zijn voogdij over de vrouw. In plaats van dood verklaard te worden, werden aan een 
persoon zijn burgerlijke rechten ontnomen en volgde onder curatele stelling.134 

Maar dit ging enkelen nog steeds te ver. Uiteindelijk viel op 22 oktober 1808, na een 
gedachtewisseling in de Staatsraad, het besluit om het verlies van de burgerlijke rechten als 
gevolg van de civiele dood te schrappen. De Staatsraden herhaalden de bedenkingen die zij 
eerder geuit hadden. De burgerlijke dood zou strijdig zijn met de Nederlandse gewoonten, 
bovendien was eerherstel onmogelijk. Vrijwel unaniem was men tegen de introductie ervan. 
Op voorstel van Van Maanen werd het uiteindelijk geweerd uit het Wetboek Napoleon.135  
 
 
De Burgerlijke Stand 

Het tweede hoofdstuk van de Code civil handelde over de regeling van de Burgerlijke Stand. 
Deze vorm van burgerregistratie was relatief nieuw. Hoewel reeds in de zestiende eeuw een 
aanzet was gegeven tot een openbare registratie lukte het de Franse overheid nooit de 
optekening van doopsels, huwelijken en overlijden geheel en al te ontnemen van de 
katholieke kerk. Pas in november 1787 kwam het tot een koninklijk edict dat een minimale 
burgerlijke registratie van protestanten voorzag, maar nog steeds niet gold voor het merendeel 
van de Franse bevolking.136 Na verscheidene weinig geslaagde pogingen bracht de Code civil 
van 1804 een vorm van burgerlijke registratie die tot dan toe ongekend was. Dat een goede 
registratie kon bijdragen aan het efficiënter oproepen van Franse dienstplichtigen speelde 
geen onbelangrijke rol bij Napoleons wens tot de invoering ervan. Niet minder dan 68 
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artikelen bepaalden de precieze wijze waarop de Franse bevolking geregistreerd moest 
worden. 

Ook in Nederland was de registratie van geboorten, huwelijken en sterfgevallen 
voorheen geen zaak van een centrale overheid. Alleen de kerk of de stedelijke overheid hield 
in beperkte mate bevolkingsregisters bij. Al deze verschillende registers functioneerden op 
lokaal niveau en werden nooit samengevoegd tot een landelijk of provinciaal 
bevolkingsregister. De redacteurs van het Wetboek Napoleon hadden daarom grote moeite 
met invoering van de Burgerlijke Stand. Aan de ene kant ging het volgens de commissie om 
bestuurlijke bepalingen die niet in een Burgerlijk Wetboek thuishoorden, aan de andere kant 
zou het te veel op de Franse situatie zijn toegespitst. In de eerste opzet van februari 1808 
waren de bepalingen dan ook weggelaten. Enkele maanden daarvoor had Joannes van der 
Linden reeds de onwenselijkheid van dergelijke regels kenbaar gemaakt. Net als Van Gennep 
en zijn commissie beschouwde Van der Linden de Burgerlijke Stand als iets dat buiten een 
Burgerlijk Wetboek diende te worden geregeld omdat hij geen ‘wetten van politie’ (dat wil 
zeggen ‘bestuurlijke wetgeving’) wilde opnemen.137 De Eerste Sectie van de Staatsraad, die de 
koning van advies moest dienen, bevestigde dat een Burgerlijk Wetboek eigenlijk geen 
bepalingen aangaande de burgerlijke registratie zou moeten bevatten omdat het burgerlijk 
recht in beginsel slechts de betrekkingen tussen burgers onderling regelde. Bovendien kon iets 
dergelijks (net als voorheen) beter op gemeentelijk niveau worden vastgesteld. Nochtans 
raadde de Staatsraad de koning aan om de bepalingen, uitgezonderd ‘de noodige en heilzame 
wijzigingen’, in het Nederlandse ontwerp op te nemen. Dit omdat men een goede Burgerlijke 
Stand noodzakelijk achtte ter bescherming van de burgerlijke rechten. 

De codificatiecommissie zwichtte voor de druk van de Staatsraad. In het Ontwerp 
1808 nam zij enkele bepalingen op omtrent de Burgerlijke Stand. Deze waren zeer beperkt. 
Artikel 27 van het Ontwerp 1808 verordende enkel dat ‘van de Geboorten, Huwelijken en 
Sterfgevallen Acten [zullen] worden opgemaakt, en openbare Registers worden gehouden’. 
De feitelijke invulling van dit alles moest in aparte wetten worden geregeld.138 De Burgerlijke 
Stand werd wel ingevoerd maar omvatte slechts drie artikelen. Uitgebreide bepalingen zoals 
in de Code civil ontbraken in het geheel. In het Ontwerp 1808 werd dus gekozen voor een 
tussenweg. In de discussies op 22 oktober 1808 lieten Van Gennep, Van Maanen, Gogel, 
Mollerus en Röell namelijk blijken dat zij huiverig waren om de wetten in te voeren. Zij 
meenden dat het beter was om te wachten tot het binnenlands bestuur gereorganiseerd was. 
Koning Lodewijk wilde het echter meteen al vastleggen. Op 22 en 23 oktober kon de 
Staatsraad het niet eens worden en verdaagde de koning de kwestie. Wanneer de eindredactie 
van Van Maanen erop nageslagen wordt, blijkt dat hij ervoor koos de regelgeving uit het 
Ontwerp 1808 ongemoeid te laten. Uiterlijk leek het alsof het Wetboek Napoleon de 
Burgerlijk Stand invoerde maar in feite veranderde er weinig. Weliswaar werd de Burgerlijke 
Stand de jure geïntroduceerd, de facto bleef de oude situatie voortbestaan. 
 
 
Woonplaats en afwezigheid 

Het derde en vierde hoofdstuk van de wetboeken regelen de samenhang tussen woonplaats en 
burgerlijke rechten. Uit het bovenstaande werd duidelijk dat volgens het Wetboek Napoleon 



 

 
120 

 

ieder, zowel van inheemse als uitheemse origine, die kenbaar maakte zich blijvend op 
Hollandse bodem te willen vestigen, het predikaat ‘Hollander’ kon verkrijgen. Een instelling 
als de Burgerlijke Stand was hierbij van groot belang als een overheidsinstrument dat de 
burgers kon registreren, controleren dan wel beschermen. Domicilie was een van de 
kerngegevens van de Burgerlijke Stand en werd afzonderlijk geregeld in de Code civil. In zijn 
Discours préliminaire had Jean-Etienne-Marie Portalis een onderscheid gemaakt tussen twee 
domicilie: domicile civil, bedoeld voor alle burgers, en domicile politique dat voorbehouden 
was aan volwassen mannen. Zodoende werden vrouwen en kinderen gebonden aan het 
gezinshoofd, die als enige politieke rechten mocht uitoefenen.139 Wanneer dit doorgetrokken 
wordt naar het onderscheid tussen français en citoyen, kan gesteld worden dat de domicile 
civil werd toegekend aan alle Fransen, terwijl de domicile politique alleen aan burgers werd 
verleend.  

Op dit punt week het ontwerpwetboek uit mei 1808 beduidend af van het Franse 
wetboek. Van Gennep verklaarde dat zijn commissie deze wijzigingen had aangebracht om 
het wetboek beter te laten aansluiten op de specifieke gebruiken in Holland. Allereerst 
schrapte de commissie de meeste Franse wetsartikelen en nam zij verscheidene bepalingen 
over uit Van der Lindens wetboek. Een typische toevoeging uit Van der Lindens ontwerp was 
een artikel dat bepaalde dat ‘verblijf voor een tijd of saisoen op een buitengoed voor geen 
domicilie [wordt] gehouden’.140 De gegoede burgerij in Nederland bezat doorgaans een 
buitenhuis waar men enkele maanden per jaar woonde. Van Gennep en Van der Linden 
wilden dit gebruik graag gecodificeerd zien. 

Een ander artikel dat letterlijk uit het ontwerpwetboek van Van der Linden was 
overgenomen, luidde dat ‘iemand kan op twee of meer plaatsen domicilie houden, hetwelk uit 
het huren eener woning, het betalen van lasten en soortgelijke omstandigheden moet worden 
afgeleid en bewezen’.141 Het hebben van twee woonplaatsen was in de Code civil echter 
onmogelijk.142 De koning ging dan ook niet akkoord met beide toevoegingen en eiste één 
woonplaats, zoals in de Code civil. Aanvankelijk brak Van Maanen een lans voor Van 
Genneps ontwerp.143 Hij verklaarde dat Van Genneps ontwerp inhoudelijk weinig afweek van 
de Code civil: ‘c’est presque la même chose, à l’exception des Art. 31 et 32.’144 Uiteindelijk 
opteerde Van Maanen voor een ‘domicile fixe’. Op Reuvens na, waren alle Staatsraden en de 
koning het met hem eens. Besloten werd dat Van Maanen nieuwe artikelen moest opstellen. 
Voortaan kon men alleen op twee plaatsen tegelijk ingeschreven staan indien het niet anders 
mogelijk was, en dan nog moest dit uitdrukkelijk kenbaar worden gemaakt.145 Zo werden de 
artikelen, die teruggingen op Van der Linden, verscherpt aan de hand van de Code civil.  

Verder zag de Franse codificatiecommissie zich genoodzaakt een reeks wetten op te 
stellen die de status van afwezige burgers regelden. Dit deed zij in het hoofdstuk over absents. 
Juridisch waren afwezige personen dood noch levend. De Code civil stelde een reeks 
complexe regels vast die de status van afwezigen bepaalden. Ter bescherming van hun gezin 
mochten Franse rechters na vijf jaar besluiten tot voorwaardelijke executie van het testament 
(na 30 jaar definitief). De echtgenote mocht hertrouwen met het risico dat haar man op een 
dag weer opdook, waarmee haar huwelijk nietig werd.146 Het Hollandse hoofdstuk over 
afwezigheid in het Ontwerp 1808 was stukken korter dan het Franse (6 tegen 32 artikelen) en 
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bovendien gebaseerd op het werk van Joannes van der Linden. Kennelijk zag men het nut er 
niet van in om nauwgezet in te gaan op de rechten van afwezige personen. 
 
 
Conclusie 

Uit de inleiding bleek dat tijdgenoten het niet eens waren over de aard van het Wetboek 
Napoleon. Waar uit Reuvens’ uiteenzetting kon worden opgemaakt dat het een oorspronkelijk 
Hollands wetboek moest zijn, poogde Adolph van Pallandt aan te tonen dat de Hollandse 
natie gediend was bij uniforme Europese (lees: Franse) regels die volgens Van Imhoff 
onlosmakelijk verbonden waren met de nieuwe monarchale regeringsvorm. En voerde 
Reuvens vooral praktische redenen aan, Van Pallandt en Van Imhoff onderkenden ook de 
symbolische functie van codificatie. De voordrachten van de drie heren laten dus zien dat het 
ontworpen wetboek op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Zoekt men naar 
een verklaring hiervoor dan lijkt het lange proces van aanpassing, overname en schrappen een 
rol gespeeld te hebben. Tijdens de beraadslagingen wisselden de juristen en de koning 
uitvoerig van gedachten. Nu eens werden bepalingen uit de Code civil overgenomen dan weer 
werd teruggegrepen op de heersende gewoonten in de Noordelijke Nederlanden of stelde men 
geheel nieuwe artikelen op; dit gebeurde zowel op voorspraak van de Nederlanders (die 
bovendien geen homogene groep vormden) als Lodewijk Napoleon (afwisselend vóór en 
tegen de Code civil pleitend). Om orde te scheppen in de ogenschijnlijke chaos worden 
thematisch de belangrijkste overeenkomsten en verschillen benoemd en mogelijke 
verklaringen daarvoor geformuleerd. 

Het Franse wetboek ging uitvoerig in op de machtsverhouding tussen ouders en hun 
kroost. Uit de Nederlandse aanpassingen van deze regels blijkt dat de gezinsrelaties in het 
Wetboek Napoleon minder hiërarchisch werden opgevat dan in de Code civil. Dat puissance 
paternelle vertaald werd als ouderlijke macht is een teken aan de wand. Vrouwen en 
(buitenechtelijke) kinderen stonden sterker ten opzichte van het gezinshoofd en de ouderlijke 
macht werd gedeeld door beide ouders. Zo mocht de moeder over onwettige kinderen altijd, 
zelfs wanneer de vader bekend was, de ouderlijke macht uitoefenen. En dat de Nederlandse 
codificatiecommissie ervan overtuigd was dat geen enkel kind een bastaard was, kan 
buitengewoon verlicht worden genoemd. Maar de juristen mochten dan verlicht zijn, zij 
waren bovenal christelijk-verlicht. Adoptie, een uit de revolutie stammend stokpaardje van 
Napoleon, vond geen ingang omdat het (net als aanvankelijk in Frankrijk) als een archaïsch en 
dus niet-christelijk gebruik gezien werd. 

Na het vaststellen van de machtsverhoudingen binnen het gezin regelde de Code civil 
de bescherming van kinderen en de wijze waarop zij zich konden losmaken van de ouderlijke 
macht. Wat de bepalingen over meerderjarigen betreft, speelden twee kwesties een rol. Op 
welke leeftijd werd een kind voor de wet volwassen en mocht onderscheid gemaakt worden 
tussen mannen en vrouwen? De Code civil koos een tussenweg: de revolutionaire 
leeftijdsgrens van 21 jaar voor beide seksen werd behouden maar vaders herkregen het recht 
om hun kinderen – zonder opgaaf van redenen – het huwelijk te ontzeggen. De Hollandse 
codificatiecommissie nam een behoudender standpunt in. Hollandse kinderen werden op 
latere leeftijd volwassen dan Franse kinderen, meenden Van der Linden en Van Gennep, 
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omdat zij fysiek en geestelijk minder snel zouden groeien. Ook waren zij ervan overtuigd dat 
meisjes eerder handelingsbekwaam konden worden dan jongens. De Staatsraad was het hier 
deels mee oneens. Nederlanders zouden niet significant afwijken van Fransen, mede door het 
verlichte onderwijs dat iedereen kon genieten. Wel werden vrouwen eerder moreel en fysiek 
rijp geacht dan mannen. Dat voor mannen en vrouwen een uniforme leeftijd zou worden 
gehanteerd was de wens van Lodewijk Napoleon. Het eerste boek van de Code civil sloot af 
met het onderwerp voogdij. Op welke wijze werd dit geregeld en hoe moesten kinderen 
beschermd worden tegen kwaadwillende voogden? Zoals op zoveel punten gaf de Code civil 
hier grote macht aan vaders en mannelijke familieleden. Overleden mannen konden via een 
door hun aangestelde familieraad postuum invloed uitoefenen en dat zelfs tegen de zin van de 
moeder. Hollandse kinderen stonden sterker ten opzichte van hun ouders, familie en voogden 
in vergelijking tot Frankrijk maar ook in vergelijking tot de oude Nederlandse gewoonten. 
Enerzijds werden de taken van de Franse familie overgenomen door een onafhankelijk 
instituut als de weeskamer. Anderzijds werd het Franse gebruik van de toeziende voogd, die 
de besturende voogden moest controleren, opgenomen in het Wetboek Napoleon. 

Gezinsvorming, oftewel het huwelijk, was een ander belangrijk thema in het 
Burgerlijk Wetboek. Een groot deel van de echtscheidings- en huwelijkswetgeving week af 
van die in de Code civil en kwam rechtstreeks uit Van der Lindens ontwerpwetboek. 
Ofschoon de rechten van gehuwde vrouwen aan de hand van de Franse wetgeving beperkt 
werden (en dan met name in het huwelijksgoederenrecht) viel dit in vergelijking tot de situatie 
in Frankrijk nog altijd mee. Het gaat te ver om het Koninkrijk Holland vrouwvriendelijk te 
noemen, maar er was wel sprake van een doorwerking van de protestantse gedachte dat er 
evenwicht moest bestaan tussen man en vrouw.147 Bovendien kenden vrouwen een lange 
traditie van grote financiële zelfstandigheid die de opstellers van het Wetboek Napoleon 
wilden waarborgen. Ondanks de aanvankelijke tegenstand van de Staatsraad werd het 
echtscheidingsrecht vrijwel volledig naar de Hollandse praktijk gericht. De afkeer die reeds 
Van der Linden had tegen echtscheiding met wederzijdse toestemming werd gedeeld door de 
Commissie-Van Gennep. Dit gebruik – dat onder druk van de keizer in de Code civil was 
opgenomen – werd geweerd uit het Wetboek Napoleon. Wel greep men terug op het 
echtscheidingsrecht zoals dat in de oude wetgeving was vastgelegd. Hierin werd in 
tegenstelling tot Frankrijk geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Dit gold 
eveneens voor de scheiding van tafel en bed. Ook stond het oorspronkelijke Hollandse 
ontwerp een nieuw huwelijk tussen twee gescheiden personen toe. Het was de uitdrukkelijke 
wens van koning Lodewijk die hier een einde aan maakte. 

De rechten en plichten van burgers zoals opgenomen in het Wetboek Napoleon waren 
aanzienlijk soepeler dan in de Code civil. Het onderscheid tussen burgers en Hollanders werd 
na enige discussie uit het Hollandse wetboek geweerd. Ook vreemdelingen konden aanspraak 
maken op burgerlijke rechten en ook, zij het iets omslachtiger, op politieke rechten. Want 
‘domicilie’ dat ten tijde van de Zeven Provinciën dominant was geweest, en een voorname rol 
speelde in de Bataafse Republiek, lag evenzeer gedurende het Koninkrijk Holland ten 
grondslag aan de status van individuen. Tevens werd de burgerlijke dood uit het wetboek 
geschrapt omdat deze als onrechtvaardig werd gezien en als een grote inbreuk op de 
burgerlijke rechten. Verder bestond er in Holland een aversie tegen al te grote vastlegging van 
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burgerlijke gegevens, zoals de instelling van een Burgerlijke Stand en de eis van een vaste 
woonplaats. Achter deze aanpassingen gaan meerdere beweegredenen schuil. Ten eerste was 
Nederland een immigratieland bij uitstek en had dus geen enkel belang bij de strenge Franse 
burgerschapswetgeving. Bovendien zou het streven naar een herleving van de Nederlandse 
economie in gevaar worden gebracht wanneer buitenlanders zich moeilijker in het Koninkrijk 
Holland zouden kunnen vestigen. Ten tweede zullen federalistische denkbeelden een rol 
gespeeld hebben. Een centraal geleide burgerlijke registratie was ongekend. Het strikte 
concept ‘vaste woonplaats’ was als zodanig nauwelijks bekend. Ten slotte doet de tegenzin 
waarmee de juristen uiteindelijk de Burgerlijke Stand toch opnamen in het wetboek 
vermoeden dat zij zich verzetten tegen een eventuele invoering van de conscriptie. Zonder de 
registratie van burgers zou het immers moeilijker worden om de dienstplicht in te voeren – 
een wens van de keizer die als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de Hollanders 
hing. 
 
Wat vertellen de gelijkenissen en wijzigingen in de wetsteksten over napoleontisch Frankrijk 
en Nederland? De Franse en het Hollandse wetboeken moeten geduid worden aan de hand 
van de ideologische, politieke en religieuze context waarin zij ontstonden. De zeer strenge 
wetten in de Code civil opgesteld door Tronchet en Portalis waren een reactie op de Franse 
Revolutie en een poging het katholieke gedachtegoed te verzoenen met de seculiere staat. 
Vooral de in hun ogen losbandige wetten uit de periode 1792-1794 moesten dringend worden 
vervangen. Door hun toedoen kwam het tot verscherpte wetgeving waarin uit angst voor 
achteruitgang van de Franse natie het gezin (la petite patrie) centraal gesteld werd. De 
enigszins liberalere wetten die Napoleon introduceerde (zoals adoptie, echtscheiding bij 
wederzijds goedvinden, en achttienjarige jongens toestaan om het huis te verlaten en dienst te 
nemen) waren pragmatische keuzes van de keizer om zijn eigen positie en die van zijn leger te 
verstevigen. Zo was een Burgerlijk Wetboek ontstaan dat verregaand staatsingrijpen mogelijk 
maakte. 

Het Koninkrijk Holland kende een andere voorgeschiedenis. De revolutie was minder 
extreem geweest dan in Frankrijk waardoor een liberaal droit intermédiaire ontbrak. 
Bovendien was het vaderschap in Nederland na de Bataafse Revolutie nooit in twijfel 
getrokken waardoor het vaderlijke gezag niet door middel van een Burgerlijk Wetboek hoefde 
te worden hersteld. Er bestond juist een moederschapscultus. Noch was zoals in Frankrijk een 
onoverbrugbare kloof ontstaan tussen religie en staat. Een voordeel was dat de protestantse 
kerk al meer dan tweehonderd jaar ondergeschikt was aan de wereldlijke overheid. Ten slotte 
was een zeer belangrijk verschil dat Nederland veel minder ervaring had met een centrale 
overheid. In 1808 vierde de eenheidsstaat immers pas zijn tiende verjaardag. Dezelfde groep 
juristen en politici die deel hadden in het opstellen van het Wetboek Napoleon discussieerden 
in 1795 nog over de vraag of er wel een Bataafse natie bestond. 

Om voor de laatste maal terug te keren naar de aangehaalde leden van de Staatsraad: 
wie van de drie wist het Wetboek Napoleon het beste te typeren? Gustaaf van Imhoff meende 
terecht dat het wetboek een koninklijke karakter droeg; alle onderdanen van Lodewijk 
Napoleon dienden aan hetzelfde burgerlijke recht onderhevig te zijn. Maar hij benadrukte de 
betrokkenheid van koning Lodewijk bij de totstandkoming van het wetboek te veel. Diens rol 
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was in vergelijking tot die van de Franse keizer veel geringer. Adolph van Pallandt merkte 
juist op dat de Code civil een grote invloed heeft uitgeoefend op het uiteindelijke Hollandse 
wetboek, al was het maar omdat het Wetboek Napoleon voor de buitenwacht moest doorgaan 
voor een vertaling en niet buitensporig veel van de Code civil kon afwijken. Dit gold vooral 
voor minder gepolitiseerde delen van het Burgerlijke Wetboek zoals het bezitsrecht.148 Maar 
wat het personen- en familierecht betreft, heeft Jan Reuvens het wetboek het beste getypeerd. 
Reuvens meende dat een letterlijke vertaling van de Code civil onwenselijk was omdat de 
maatschappij waarin het Franse wetboek vorm kreeg te ver afstond van de Nederlandse 
behoeften. Op de benaming van de hoofdstukken na bestond een groot deel van het 
gecodificeerde personen- en familierecht uit de eigen gewoonten; die waren grotendeels 
ontleend aan Van der Lindens eerdere ontwerpwetboek. 

De ‘diepgewortelde gebruiken’ op het gebied van het personen- en familierecht 
wonnen het uiteindelijk van Napoleons dirigisme. De ideologische doelstellingen achter de 
Code civil des Français vonden geen weerklank in het Wetboek Napoléon ingerigt voor het 
Koningrijk Holland. Want anders dan de Franse juristen hielden de Nederlandse juristen vast 
aan de strikte scheiding van burgerlijke en bestuurlijk-politieke bepalingen. Uit een etatistisch 
wetboek dat het burgerlijk leven tot in detail wilde regelen, werd een wetboek gevormd dat 
juist trachtte te voorkomen dat de codificatie veel meer zou omvatten dan alleen burgerlijke 
wetgeving. 
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HOOFDSTUK 5 

 

Opgevoed voor het vaderland 

Nationale opvoeding en openbaar onderwijs 

 
 
‘Terwijl de Staat in de sfeer van het zijn ligt’, schreef het echtpaar Jan en Annie Romein, ‘ligt 
de natie in die van het bewustzijn. Wezenlijk voor de eerste is de overkoepeling der 
gewestelijke verschillen onder één bestuur, de horizontale saamhorigheid. Wezenlijk voor de 
laatste is het besef van eenheid’. Dat laatste benoemde het schrijversechtpaar als ‘verticale 
saamhorigheid’. 1 Deze passage uit Erflaters van onze beschaving maakt goed duidelijk dat 
natiebesef niet alleen voortkomt uit staatkundige hervormingen of juridische gelijkschakeling, 
maar dat het actief moet worden verkondigd. Vanaf de achttiende eeuw was hiervoor een 
sleutelrol weggelegd voor het onderwijs. Vooral ten tijde van de Franse en Bataafse revoluties 
werd het openbaar onderwijs aangewend om de nationale eenheid te bevorderen. 
Revolutionair onderwijs vormde een deel van l’éducation nationale oftewel de nationale 
opvoeding. De een- en ondeelbaarheid van de Bataafse Republiek stond of viel bij deze 
nationale opvoeding, die moest verhinderen dat de staat zou blijven bestaan ‘uit individus en 
niet uit eene Natie’.2 De aandacht die het lager onderwijs kreeg, hield sterk verband met het 
idee dat de Bataven zich zouden bevinden in een morele en economische crisis. Vanuit dit 
besef kwam in 1806 de eerste Nederlandse schoolwet tot stand die de natie door middel van 
onderwijs moest opstoten in de vaart der volkeren.3 Hoewel de totstandkoming in de jaren 
1801-1805 van de onderwijswet ruime aandacht heeft gekregen, is het opmerkelijk te noemen 
dat de feitelijke implementatie ervan lange tijd relatief weinig belangstelling genoot. Jan 
Lenders noemde in zijn dissertatie De burger en de volksschool de uitvoering van de wet van 
1806 een ‘braakliggend terrein van onderzoek’, en dat terwijl juist onder Lodewijk Napoleon 
de schoolwet beproefd werd en de eerste kinderziektes aan het licht kwamen.4  
 De overeenkomsten tussen Frankrijk en Nederland rond 1800 en de nauwe banden 
tussen beide landen doen vermoeden dat er op het gebied van onderwijs tal van raakvlakken 
zijn geweest. Hoe ontwikkelden het denken over en de praktijk van onderwijs en nationale 
opvoeding zich in Frankrijk en Nederland, en was er sprake van wederzijdse beïnvloeding? In 
het navolgende wordt allereerst ingegaan op de totstandkoming van openbaar onderwijs in 
Frankrijk en de Bataafse Republiek. Daarbij wordt gekeken in hoeverre de revolutionaire 
idealen vertaald werden in het onderwijsbeleid en welke reacties dit opriep bij de bevolking. 
Dieper zal worden ingegaan op de totstandkoming van nationale schoolwetgeving onder 
respectievelijk het Franse en het Bataafse revolutionaire bestuur. Daarna wordt het lager 
onderwijs ten tijde van Lodewijk Napoleon besproken. Hoe functioneerde de schoolwet en op 
welke manieren trachtte de koning het onderwijs te verbeteren? Verder komt de receptie van 
de onderwijswet door de Franse overheid aan de orde. Tot slot volgt een evaluatie van het 
mogelijke succes van de schoolwet in binnen- en buitenland en van de mate waarin Lodewijk 
Napoleon heeft bijdragen aan de vervolmaking ervan. 
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Verlichte onderwijsidealen 

Wat de opvoedkunde in de Nederlandse Republiek betreft verdient één persoon bijzondere 
aandacht: Johan Hendrik Swildens (1745-1809). Alle kwaliteiten van een goed Nederlands 
verlichtingspatriot zijn bij hem terug te vinden. Deze patriot van Zuid-Limburgse geboorte 
bezocht in Groningen de universiteit, waar hij onder meer geschoold werd in de 
rechtsgeleerdheid door Van der Marck. Deze was zeer over hem te spreken. Na zijn studietijd 
werd hij dan ook promovendus van Van der Marck, dit liep echter spaak als gevolg van het 
ontslag van Van der Marck in 1773. Hierop reisde Johan Swildens in 1774 naar Sint 
Petersburg en verbleef enkele jaren in het buitenland. Na zijn terugkeer schreef hij vele 
commentaren op de naar zijn mening deplorabele toestand van de vloot en de al even 
jammerlijke weerbaarheid van burgers. Ook met de staatsinrichting was het zijns inziens 
droevig gesteld. Samen met een groeiend aantal patriotten drong hij aan op een spoedige 
‘Grondwettige Herstelling’ van de Republiek.5 Op zijn reis had Swildens veel verlichte 
geleerden ontmoet die van grote invloed waren op zijn latere denken. Zo was hij in Rusland in 
aanraking gekomen met het werk van de Duitse pedagoog Christian Felix Weiße (1726-1804). 
Diens Neues ABC Buch uit 1773 sprak de Nederlandse patriot buitengewoon aan, zozeer 
zelfs dat hij Weiße bezocht op zijn terugreis door de Duitse landen. Hierdoor geïnspireerd 
publiceerde Swildens in 1781 anoniem het Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche 
jeugd, een vaderlandslievend alfabet dat was bedoeld om alle Nederlandse kinderen te 
bekwamen in het lezen en hen tegelijkertijd vertrouwd te maken met de verlichte 
denkbeelden.6 
 In Johan Hendrik Swildens’ boek kan een drietal treffende kenmerken worden 
onderscheiden van de achttiende-eeuwse ideeën over opvoeding. Ten eerste beoogde 
Swildens met zijn hervormingsvoorstellen te komen tot nationale eenheid. Hij wenste zowel 
geografische eenheid (‘Het Vereenigde Nederland is myn Vaderland (…) niet slechts de eene 
of andere Provintie’)7 als maatschappelijke eenheid; de letter E staat voor ‘Eendragt’ in het 
Vaderlandsch A-B Boek.8 Ten tweede hield nationale opvoeding nauw verband met de morele 
regeneratie van de Nederlanders. Volksopvoeding zou, net als burgerbewapening, moeten 
leiden tot zelfbewust burgerschap en daardoor een betere maatschappij. Niet alleen het volk 
moest worden opgevoed, zo vond Swildens, maar ook de bestuurders. Onderwijs werd sterk 
gepolitiseerd.9 Ten slotte moest onderwijs openbaar worden, dus onafhankelijk van de kerk. 
De bestaande onderwijsmethoden waren nog op confessionele leest geschoeid en daardoor te 
zeer gericht op een bepaalde gezindte. Om die reden waren bijvoorbeeld in het A-B Boek de 
gebruikelijke gebeden achterwege gelaten.10 
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4. Illustratie bij ‘Neêrland’ uit Swildens’ Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd, 1781. 

 
Veranderingen in het opvoedkundige denken en de daaruit voortgekomen 

onderwijshervormingen kunnen niet los worden gezien van de Verlichting zoals die zich in de 
Nederlandse Republiek en daarbuiten manifesteerde.11 De Nederlandse Verlichting deelde met 
haar buitenlandse equivalenten het geloof in vooruitgang, vertrouwen in de menselijke rede en 
de behoefte om bijgeloof te bestrijden. Daarentegen ontbraken allerlei antireligieuze 
elementen binnen het Nederlandse discours. Het christelijk geloof drukte een zwaar stempel 
op de Verlichting. Nederlanders verwierpen over het algemeen het deïsme van enkele 
philosophes om van atheïsme nog maar te zwijgen.12 Ondanks de eigenheid van de 
Nederlandse Verlichting was het opvoedkundig denken sterk beïnvloed door denkers uit 
omringende landen. Zo meende het gros van de verlichte Europeanen dat verstandelijke 
opvoeding (waar onderwijs een integraal deel van uitmaakte) het begin vormde van de 
verbetering van de mens en zo de modernisering van de samenleving. Eind zeventiende eeuw 
had John Locke reeds gebroken met het oude kindbeeld. Hij zag kinderen niet als van nature 
kwaad, zoals men tot dan toe gewoon was. In zijn Some thoughts concerning education uit 
1693 zette Locke het kind neer als een onbeschreven blad dat met zorg tot een nuttig burger 
kon worden opgevoed. Kinderen moest bovendien op een aantrekkelijke wijze deugden en 
wijsheden worden bijgebracht en niet alleen maar droge kennis. Some thoughts concerning 
education was een eeuw na zijn verschijnen nog een veelgelezen werk in de Lage Landen.13 
Lockes rationalistische invloed herkennen we in onderstaand citaat uit 1810 dat verscheen in 
Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding,14 het vakblad van de 
Nederlandse onderwijshervormers: 

 
Kinderen zijn geen verachtelijk gedeelte van het menschdom. Kinderen hebben eene 
gelijke redelijke ziel, als de volwassenen. Zij zijn door den Schepper tot dezelfde 
doeleinden bestemd.15 



 

 
128 

 

 
Van groot belang voor de opvoedkunde was Jean Jacques Rousseau, aan wie 

generaties pedagogen zouden refereren. Hij ontleende aan Locke de premisse dat de mens 
opvoedbaar was en combineerde die met zijn eigen mening over opvoeden. Rousseau’s 
bestseller Emile ou de l’éducation (1762) is bovenal een filosofische verhandeling over de 
ideale opvoeding, waarin de natuur gevolgd moest worden. Rousseau laakte de verderfelijke 
invloed die de menselijke cultuur zou hebben op de vorming van een kind. Daarom was 
gering contact met de buitenwereld een conditio sine qua non voor een gezonde ontwikkeling. 
Door het kind nauwelijks te bestraffen en zijn gang te laten gaan, moest het ‘natuurlijk’ rijpen. 
Het was aan de opvoeders om de kinderen geduldig bij te staan. Kinderen zouden zelf kunnen 
aangeven wanneer zij bepaalde vaardigheden wilden verwerven. Deze ideeën – die aansloten 
op het ideaal van de bon sauvage – werden binnen korte tijd zeer populair. Enkele ouders 
trachtten (tevergeefs) hun kind à la Emile op te voeden, waar de schrijver overigens op tegen 
was. Hij had Emile nooit bedoeld als een opvoedkundig handboek.16 

Van grotere invloed dan Rousseau zelf waren enkele pedagogen die de vertaalslag 
maken van zijn theorie naar de opvoedkundige praktijk. Een groep Duitse denkers – met als 
belangrijksten Johann Bernard Basedow (1723-1790) en Joachim Heinrich Campe (1746-
1818) – werd de filantropijnen genoemd. Kindvriendelijkheid stond hoog in het vaandel van 
de filantropijnen, onder wie de al eerder genoemde Christian Felix Weiße. Zij benadrukten de 
christelijke plicht tot naastenliefde en verdraagzaamheid in de opvoeding. Het opgroeien van 
een kind moest echter beslist niet alleen aan de natuur worden overgelaten: (zelf)discipline 
was een wezenlijk onderdeel van de opvoeding. Bovendien was het ondoenlijk om kinderen 
in isolatie op te voeden. Verder moest het onderwijs praktisch en aanlokkelijk zijn, liefst 
zonder het gebruik van lijfstraffen. De verlichtingspedagogen deden het goed bij het 
Nederlandse publiek: de filantropijnse synthese van geloof en vooruitgangsdenken sloot nauw 
aan op de eigen verlichte denkbeelden.17 De Zwitser Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) 
hield er soortgelijke ideeën op na. Hij ontwikkelde een onderwijsmethode die veel navolging 
kreeg in postrevolutionair Europa. Enerzijds propageerde Pestalozzi volksverlichting; met 
name arme kinderen zouden zichzelf door middel van scholing moeten ontwikkelen tot 
nuttige burgers. Anderzijds werkte hij een eigen didactische methode uit, gericht op het 
aanschouwelijk onderwijzen van rekenen, taal en tekenen.18 Johann Pestalozzi stond niet 
alleen, tegen 1800 kwamen tal van opvoedkundigen met soortgelijke ideeën. 

Rationeel, ongekunsteld, verdraagzaam… Ondanks de accentverschillen tussen de 
verschillende pedagogen was het gemeengoed dat in het onderwijs de volksverlichting 
centraal moest staan. Niemand mocht worden uitgezonderd, noch mocht het onderwijs een 
monopolie van de kerk blijven. Discussies over deze nieuwe verlichte onderwijsopvattingen 
vonden in Nederland aanvankelijk plaats binnen de muren van de vele geleerde 
genootschappen die de Republiek rijk was. Het eerste geleerde genootschap dat zich boog 
over de geestelijke en lichamelijke opvoeding van kinderen was de Hollandsche Maatschappij 
der Wetenschappen te Haarlem. Met name aan de lesmethoden, tuchtmaatregelen en 
schoolgebouwen schortte de volgens geleerde genootschapleden het nodige. De chaotische, 
onhygiënische en onpedagogische omstandigheden waaronder leerlingen les kregen, zouden 
plaats moeten maken voor gestructureerd onderwijs, gegeven door gekwalificeerde 



 

 
129 

 

leerkrachten.19 Zo groeide gedurende de tweede helft van de achttiende eeuw het besef dat het 
bestaande onderwijssysteem verouderd was, en dat het lagere schoolwezen landelijk moest 
worden hervormd.20 Dit besef werd verder uitgedragen door de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen. Het ‘Nut’ was in 1784 opgericht en stelde zich de bevordering van kennis ten doel 
onder alle klassen van de samenleving.21 Het motto van het genootschap, ‘Wat zou de 
verbetering der Wetenschappen baaten onder een volk, indien ’t volk zelf daardoor niet 
verbeterd wierde’, dat uit de pen van Johan Hendrik Swildens kwam, geeft al aan dat de leden 
van het genootschap hoopten dat toegankelijke kennis de inwoners van de Zeven Provinciën 
op een hoger plan zou brengen. Binnen enkele jaren wist het Nut uit te groeien tot een 
uitgebreid netwerk van afdelingen, dat duizenden leden kende en maar liefst drie continenten 
omvatte.22 Met een licht christelijke inslag smeedde de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
diverse achttiende-eeuwse idealen aan elkaar tot een ware ideologie van volksverlichting. 
Binnenkamers was de organisatie een proeftuin voor vooruitstrevende ideeën. Nutsleden 
konden experimenteren met democratisch bestuur: zij maakten zelfstandig regelgeving en 
beslissingen werden genomen bij meerderheid van stemmen. De Maatschappij kende veel 
leden van buiten de Nederlands-hervormde kerk die, vanwege hun gezindte, waren uitgesloten 
van overheidsfuncties. Toch voer de Maatschappij een neutrale koers. Zij beperkte zich tot het 
ontwikkelen van lesmateriaal, de oprichting van eigen scholen, de opleiding van onderwijzers 
en het stimuleren van schoolbezoek. Mettertijd zou het genootschap een politieker karakter 
krijgen, al vertraagde de Oranjerestauratie van 1787 deze ontwikkeling met enkele jaren.23 
 
 
Revolutionair onderwijs in Frankrijk 

Ofschoon de pedagogische vernieuwingen in Frankrijk weerklank vonden bij verlichte 
denkers leidde dit niet onmiddellijk tot een hervorming van de petites écoles, waarmee de 
lagere scholen werden aangeduid. Onder Lodewijk XVI was de band tussen kerk en school 
zeer nauw aangezien vrijwel alle lagere scholen werden bestierd door geestelijken. In die zin 
was er een zekere ideologische uniformiteit; alle scholen droegen dezelfde katholieke 
boodschap uit en wensten de schooljeugd op te voeden tot goede christenen. Maar daarmee 
hielden de overeenkomsten op. Scholen ontstonden spontaan zonder inmenging van de 
overheid, de kwaliteit van het onderwijs verschilde van school tot school. Er bestond dan ook 
een grote verscheidenheid aan onderwijsinstellingen.24 Meestal beperkte het onderwijs zich tot 
het leren lezen, en later het leren schrijven.25 Er was in Frankrijk wel aandacht voor 
onderwijsvernieuwingen maar deze beperkten zich tot particuliere initiatieven en werden dus 
op geen enkele manier landelijk gestuurd. 

Het was de Franse Revolutie die een ommekeer bracht. Wat onderwijshervormingen 
betreft waren de Franse revolutionairen het in beginsel met elkaar eens. Dat het verzorgen van 
goed openbaar onderwijs een taak van de staat was, stond voor hen buiten kijf. Dat was de 
natie aan haarzelf verplicht. Overheidsinmenging kwam echter niet alleen voort uit een 
morele plicht; het nieuwe bewind had tevens behoefte aan kundig opgeleide burgers. 
Allereerst dienden kinderen enkele basisvaardigheden te worden bijgebracht, zoals rekenen, 
lezen en schrijven. Deze vormen van basale kennisoverdracht werden onder de noemer 
instruction gevat. Vervolgens ontplooide de overheid ter verlichting van het volk allerlei 
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activiteiten die gezamenlijk éducation nationale werden genoemd. Dit betrof bijvoorbeeld 
ethische zaken als goed burgerschap en kon gestalte krijgen in een nationale feestdag. De term 
éducation had een duidelijk morele connotatie; instruction publique en éducation nationale 
gingen dus respectievelijk om kennisverspreiding en volksverlichting. Nationale opvoeding 
(volksopvoeding in brede zin) en openbaar onderwijs (het schoolwezen) gingen hand in hand. 

Daarmee hield de eensgezindheid op. De volksvertegenwoordigers werden 
geconfronteerd met een reeks problemen. Hoe moest het schoolwezen genationaliseerd 
worden? En wanneer onderwijs eenmaal het terrein van de staat was, hoe dan onderscheid te 
maken tussen lager, middelbaar en hoger onderwijs? Dit hield direct verband met de 
onenigheid tussen de overheid en de katholieke kerk. Die laatste was tot dan toe de enige 
instantie die over de middelen en kennis beschikte om onderwijs te geven. Omdat de 
Constitution civile du clergé uit 1790 een scheuring binnen de geestelijkheid teweeg had 
gebracht, was een vacuüm ontstaan dat door de overheid moest worden opgevuld.26 Al met al 
waren dit geen compleet nieuwe vraagstukken: reeds voor de Franse Revolutie waren de 
koningen begonnen, zij het op bescheiden schaal, met het nationaliseren van het onderwijs. 
Een obstakel was de verscheidenheid aan politieke en pedagogische idealen. Botsende ideeën 
over nationale opvoeding zijn te verklaren op grond van de verschillen tussen de intellectuele 
nalatenschap van diverse pedagogen. Tevens had het verloop van de Revolutie grote invloed 
op de totstandkoming van een nationaal Frans onderwijssysteem. Bovendien speelden 
politieke tegenstellingen een niet uit te vlakken rol, verschillen in opvoedkundige 
denkbeelden overschreden echter niet zelden politieke scheidslijnen.27 Maar omdat men 
aanvankelijk vooral overeenstemming wist te bereiken over wat men niet wilde, braken de 
revolutionairen meer af dan dat zij opbouwden. Aldus zou, zoals Bronislaw Baczko het 
beeldend omschreef, een désert scolaire ontstaan zijn.28 
 
Het Franse onderwijs tussen vrijheid en dwang 

Meerdere ontwerpen voor een nieuw Frans onderwijssysteem zagen tussen 1789 en 1791 het 
daglicht. Deze vroege plannen kenmerkten zich door hun liberale karakter. Geen van de 
revolutionairen zag heil in het opleggen van verregaande verplichtingen aan scholen; het 
stond aan iedereen vrij om een school te openen en kinderen werden niet gedwongen tot het 
volgen van onderwijs.29 Een van de bekendste ontwerpen kwam van Charles Maurice de 
Talleyrand-Périgord (1754-1838) die in september 1791 zijn ideeën in de Constituante 
ontvouwde. Onderwijs moest volgens Talleyrand de ‘Vrijheid’ garanderen en sociale 
verschillen wegnemen (‘Gelijkheid’). Verder meende hij dat verstandelijke, lichamelijke en 
zedelijke opvoeding cruciaal was voor het geluk van zijn medeburgers (‘Broederschap’).30 De 
overheid zou het onderwijstoezicht moeten uitoefenen. Niettemin zag Talleyrand nog een 
grote rol weggelegd voor de kerk – zowel in het onderwijsprogramma als voor het 
onderwijzend personeel. Ten slotte kwam hij als eerste met het idee van een Institut national: 
een instituut dat als een soort reservoir van de Franse wetenschap alle kennis moest 
omvatten.31 Nog geen week na Talleyrands redevoeringen besloten de 
volksvertegenwoordigers om de behandeling van zijn plan voorlopig op te schorten; de eerste 
Franse grondwet was aanstaande. 
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Enkele weken na de goedkeuring van de Franse grondwet van 1791, werd op 29 
oktober 1791 het zogeheten Comité d’Instruction publique ingesteld, dat begon te werken aan 
een nationaal onderwijsbeleid. Een half jaar discussieerden vierentwintig gecommitteerden 
over het nieuwe schoolwezen. Uiteindelijk gingen zij akkoord met een voorstel van voorzitter 
Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat (1743-1794), beter bekend onder zijn titel van markies 
de Condorcet, die op 20 april 1792 zijn plannen uiteenzette in een toespraak tot de Assemblée 
législative. In Condorcets ogen was de overheid verantwoordelijk voor de opvoeding van alle 
inwoners tot goede burgers en burgeressen, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst of kunde. Voor 
de kerk was echter geen rol weggelegd. Omdat elke vrouw en man zich volledig moest 
kunnen ontwikkelen, was gratis lager openbaar onderwijs van groot belang. Ook was de 
markies van mening dat scholen zich kritisch moesten opstellen, zelfs ten opzichte van de 
Franse staat. Het schoolwezen zou nooit een religieus, ideologisch of politiek instrument 
mogen worden. Hij was dan ook overtuigd dat scholen ‘neutraal’ konden opleiden. Volgens 
dezelfde optimistische redeneertrant betoogde Condorcet dat verplicht onderwijs onwenselijk 
was. Zouden verlichte ouders hun kinderen immers niet uit zichzelf naar school sturen?  

Condorcet, tevens secrétaire perpétuel van de eerbiedwaardige Académie des sciences, 
beoogde een hiërarchische organisatie van het Franse onderwijskundige en wetenschappelijke 
leven. Onderaan stonden de écoles primaires en de écoles secondaires: twee vormen van lager 
onderwijs bedoeld voor de meerderheid van de Franse bevolking. Het middelbaar onderwijs 
kwam toe aan de zogeheten instituts. Hier zou het onderwijs ‘encyclopedisch’ van karakter 
moeten zijn.32 Het diende dus alle menselijke kennis te omvatten. Leerlingen zouden niet 
alleen algemeen ontwikkeld worden maar ook voorbereid worden op specifieke beroepen.33 
Voor universitair onderwijs dienden een klein aantal zogeheten lycées te worden ingesteld. 
Een essentieel element in Condorcets opzet – te meer omdat latere beleidsmakers hier gretig 
op teruggrepen – was de integratie van onderwijs met de kunstnijverheid en de 
wetenschappen: drie fenomenen die hij als een ondeelbaar geheel beschouwde.34 Dit 
verlangen kwam tot uiting in de Société nationale des sciences et des arts die het sluitstuk 
vormde van Condorcets bouwwerk.35 Vanuit het hele politieke spectrum kwam kritiek op het 
ambitieuze ontwerp. De één vond de opzet weinig vernieuwend, de ander vond het juist te 
gedurfd. Wat er uiteindelijk van zou zijn gekomen, is onbekend: op dezelfde dag dat 
Condorcet zijn schets presenteerde, verklaarde Frankrijk de oorlog aan Oostenrijk en volgde 
een turbulente periode waarin de financiële en politieke situatie in rap tempo verslechterde. 

Kort na de stichting van de Franse Republiek werd een nieuw Comité d’Instruction 
publique ingesteld dat zich naast onderwijshervorming bezighield met de nieuwe 
republikeinse kalender, nationale feestdagen en de invoering van het metriek stelsel. Op de 
eerdere plannen kwam kritiek dat die te hiërarchisch van opzet waren en derhalve 
ongelijkheid in de hand zouden werken. Een Spartaans plan, dat de vorming van ware 
hommes nouveaux beloofde, kwam van Louis-Michel Le Peletier.36 Op 13 juli 1793 werd zijn 
wetsontwerp door Robespierre voorgelegd aan de Conventie, die Le Peletier huldigde als een 
‘génie de l’humanité’, al was het maar omdat Le Peletier inmiddels een martelaar van de 
revolutie was geworden.37 In vergelijking tot de plannen van zijn voorgangers was Le 
Peletiers opzet vrij eenvoudig. Zijn ontwerp richtte zich op het lager onderwijs. Door alle 
jongens van vijf tot twaalf jaar verplicht gezamenlijk te huisvesten en te onderwijzen 
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(éducation commune) trachtte Le Peletier de schoolkinderen los te weken van het gezin, waar 
hij zeer wantrouwend tegenover stond. Opvoeding was te belangrijk om aan het gezin over te 
laten. Elk kind zou in eerste instantie toebehoren aan het vaderland, en pas daarna aan een 
bepaalde familie. Dergelijke kostscholen (maisons d’éducation nationale of maisons d’égalité) 
zouden uit overheidsmiddelen bekostigd moeten worden. Huisvesting was geen probleem: de 
kinderen konden bijvoorbeeld worden ondergebracht in godshuizen. Dit was tevens een goede 
oplossing voor de vele leegstaande kloosters waar Frankrijk sinds enige jaren mee kampte, zo 
vond Le Peletier. Door de jongens hetzelfde te kleden, dezelfde maaltijden voor te schotelen, 
en dezelfde eenvoudige scholing te geven (lezen, schrijven, rekenen, en ‘de wonderen van de 
Revolutie’) zou de natie op den duur enkel nog bestaan uit hommes nouveaux. Le Peletier 
appelleerde hiermee aan een revolutionair ideaalbeeld. Meer realistisch ingestelde politici 
konden zich hier echter niet mee verenigen. Bovendien stond verplichte participatie op 
gespannen voet met de vrijheid van onderwijs. Ofschoon de oprichting van enkele maisons 
d’égalité werd goedgekeurd, verbood de Conventie deze verplicht te stellen. Zo verdween de 
bodem onder het utopische plan van Le Peletier, dat sowieso te kostbaar was voor de 
bankroete Franse staat. 

Verscheidene personen poogden tevergeefs een nieuw systeem te ontwerpen. In 
oktober 1793 kwam er weer schot in de zaak. Het was de Jacobijn Gabriel Bouquier, een lid 
van het Comité d’Instruction publique, die de Conventie wist te overtuigen en wiens 
schoolwetgeving op 29 frimaire jaar II (19 december 1793) werd aangenomen. In 
tegenstelling tot Le Peletier was Bouquier geen aanhanger van verlicht-utopisch onderwijs. 
Sterker nog, hij betwijfelde het nut van een uitgebreid schoolsysteem. In zijn ogen had de 
Société des Jacobins eigenhandig meer bereikt op het gebied van zedelijk- en moedigheid dan 
alle Europese geleerde genootschappen bij elkaar. Het land had behoefte aan goed onderrichte 
soldaten, niet aan een intellectuele bovenlaag, zo meende Bouquier. Volgens Bouquier 
voedde het volk zichzelf op. In de revolutionaire praktijk – van vergaderingen, volksclubs en 
nationale feesten – deed men alle ervaring op die een goed burger nodig had; daar leerde men 
de republikeinse deugden.38 Frankrijk deed het immers al vier jaar zonder scholen. Waren de 
Fransen niet verlichter dan ooit tevoren? 

In Bouquiers wetsvoorstel was onderwijs gratis en, op verzoek van de Convention, 
schoolbezoek verplicht. Tegelijk met de invoering van de leerplicht werd de vrijheid van 
onderwijs geïntroduceerd: het stond aan ouders vrij om een leraar te kiezen, zolang de 
kinderen maar onderwijs zouden genieten. Schoolmeesters mochten op hun beurt de eigen 
lesstof bepalen en het stond voortaan aan iedereen vrij om een eigen school te stichten, mits 
de docenten een certificat de civisme hadden verkregen van de plaatselijke overheid. Dit was 
een vrij curieuze combinatie van liberale en jakobijns-egalitaire denkbeelden, die evenwel op 
dat moment aan de behoefte voldeed.39 Vrije schoolkeuze bood namelijk zowel voorstanders 
van het oude als van het nieuwe onderwijs de mogelijkheid om een school te beginnen. Zowel 
traditionele als vooruitstrevende ouders en leraren waren in dit systeem te passen.40 

Gabriel Bouquiers wet gold één jaar. 9 Thermidor jaar II (27 juli 1794) betekende het 
einde van de Terreur en een herbezinning op de revolutionaire plannen. Weliswaar zou de 
Wet-Bouquier moeten wijken voor nieuwe wetgeving daar deze te zeer besmet was door het 
Jacobijns bewind, voordat het zover was, moesten er nog nieuwe ideeën ontwikkeld worden. 
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Dit proces kwam in handen van Joseph Lakanal (1762-1845) die vanaf thermidor het tot 
zestien leden gereduceerde Comité d’Instruction publique voorzat. Lakanal ontwierp een wet 
op het lager onderwijs die vanaf 27 brumaire jaar III (17 november 1794) het lager onderwijs 
regelde. Omdat het gratis onderwijs dat Lakanal beoogde onbetaalbaar bleek hield deze maar 
kort stand. Belangrijker nog, de nieuwe Franse grondwet van 1795 bood een nieuwe kans om 
het schoolwezen verder uit te denken.41 De drijvende kracht achter de onderwijsvernieuwing 
was Jean Claude François Daunou, de voornaamste opsteller van de Franse grondwet van 
1795, wiens onderwijswet op 3 brumaire jaar IV (25 oktober 1795) werd aangenomen. 

Net zoals de Franse grondwet van het jaar III de sfeer van thermidor ademde, heeft de 
wet van 3 brumaire jaar IV gepoogd de Franse Revolutie te beëindigen. Twee 
grondwetsartikelen lagen hieraan ten grondslag. Artikel 299 bepaalde dat instellingen voor 
openbaar onderwijs op geen enkele wijze hiërarchisch gestructureerd mochten worden. 
Scholen waren alleen ondergeschikt aan de minister van Binnenlandse Zaken. Wel kwam er 
een Raad van Openbaar Onderwijs bestaande uit tien leden van het Instituut. Artikel 300 
waarborgde de vrijheid van onderwijs zoals die sinds Bouquier bestond.42 Vanaf 1795 
moesten alle plaatselijke overheden minimaal één lagere school opzetten, maar deze 
verplichting was niet erg dwingend. Bovendien was het onderwijs aan deze scholen niet 
gratis. De staat betaalde enkel de woning van de leerkracht en de huur van een leslokaal. 
Verder was het een zeer ongedwongen systeem: kinderen werden niet verplicht tot het volgen 
van onderwijs en ouders waren vrij in hun schoolkeuze. De openbare lagere scholen gingen 
aldus een ongelijke strijd aan met de kwalitatief veel hoger staande particuliere instellingen.43 
Een daarmee gepaard gaand probleem was de financiële crisis waar Frankrijk in terecht was 
gekomen. Er was al een tekort aan kundige leraren maar de hyperinflatie die het land trof, 
deed de centraal vastgestelde salarissen verdampen. Er vond een massale uittocht van leraren 
plaats. De achterblijvers onder hen hadden in het beste geval een schooltuin waar zij groenten 
en fruit konden verbouwen voor eigen consumptie.44 
 
Revolutionaire verwerkelijkingen 

Na deze ontluisterende schets van het onderwijsbeleid kan de indruk ontstaan dat Frankrijk 
rond de eeuwwisseling 1800 op onderwijsgebied een achtergesteld land was. Dit was 
geenszins het geval. Een landelijk schoolwezen kwam niet echt van de grond maar er waren 
volop particuliere initiatieven. De noodzaak hiervoor was reeds in de jaren zestig van de 
achttiende eeuw ontstaan met de verdrijving van de Jezuïeten en hun scholen. Onder invloed 
van de ontluikende pedagogiek groeide de vraag naar verlicht onderwijs. Neem de kostschool 
die de revolutionair Léonard Bourdon (1754-1807) begon in 1790 te Parijs. In zijn kostschool 
trachtte hij kinderen van vier tot zestien jaar op Rousseaueske wijze geestelijk en lichamelijk 
op te voeden. Het kind moest eerst zijn zintuigen leren gebruiken waarna het een keuze kon 
maken uit het curriculum. Onder Bourdons strenge bewind werd de schooljeugd tevens 
onderwezen in de republikeinse principes en het was de bedoeling dat bekende politici als 
Robespierre gastcolleges zouden gaan verzorgen. Opmerkelijk was dat Bourdon zijn school 
openstelde voor zowel rijkere betalende kinderen als kinderen met een beurs. Nochtans 
heerste er een strikte discipline in Bourdons Ecoles des jeunes Français en werden de 
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kinderen, onder wie veel wezen, vaderlandsliefde bijgebracht. Zij moesten worden opgevoed 
pour la patrie.45 

En het lager onderwijs mocht dan van de Franse overheid relatief weinig aandacht 
hebben gekregen, in het voortgezet en hoger onderwijs veranderde er met name op het gebied 
van het technisch onderwijs zeer veel. De grootste vernieuwingen kwamen voort uit de 
zogeheten cours révolutionnaires, dit waren kortstondige cursussen die onder de Jacobijnse 
bestuurders van start waren gegaan. De eerste was de Ecole de Mars: een militair kamp waar 
men in de geest van Louis-Michel Le Peletier gezamenlijk woonde en onderwijs genoot. Zes 
jongeren uit elk Frans district werden in Parijs bijeengebracht om zich binnen korte tijd te 
bekwamen in allerlei chemische processen zoals het zuiveren van salpeter. De Franse 
oorlogsvoering was namelijk afhankelijk van een snelle toelevering van buskruit. Een andere 
cursus kende een minder militair karakter. Deze Ecole normale was een kweekschool voor 
1.400 toekomstige lagere schoolleraren die eveneens uit alle delen van het land gerekruteerd 
waren.46 Beide initiatieven kunnen het toppunt van nationale opvoeding genoemd worden: 
burgers droegen actief bij aan de landsverdediging en de vorming van de jeugd; de jongeren 
maakten zich nuttig voor het vaderland en kregen tegelijkertijd allerlei republikeinse deugden 
aangeleerd. In beide gevallen werd getracht de jongens op te voeden tot hommes nouveaux – 
tot ware vertegenwoordigers van een nieuwe sociale orde.47 
 Los van deze ad hoc maatregelen vormde zich een nieuw schoolwezen. De wetgeving 
van 3 brumaire jaar IV kende drie peilers. Ten eerste ontstond een nieuwe vorm van 
middelbaar onderwijs, de zogeheten écoles centrales, ter vervanging van de oude collèges. Elk 
Frans departement kreeg een école centrale bestemd voor de jeugd van twaalf tot achttien jaar. 
Geheel in de trant van Condorcets encyclopedische instituts boden de écoles centrales zeer 
vernieuwend onderwijs aan. Het etiket ‘centraal’ sloeg niet alleen op de beoogde geografische 
ligging van de scholen binnen de departementen, maar ook op de functie die zij zouden 
moeten vervullen als brandpunt van alle menselijke kennis. De scholen braken radicaal met 
het traditionele vakkenpakket en met oude onderwijsvormen. Het ging om een zesjarig 
programma dat in drie cycli werd aangeboden. De eerste vier jaar waren sterk gericht op de 
natuurlijke omgeving: tijdens de eerste cyclus kregen leerlingen vooral les in tekenen en 
natuurhistorie, in de twee jaar daarna richtten zij zich op natuur-, schei- en wiskunde. De 
laatste cyclus stond in het teken van algemene grammatica (ter vervanging van het abstracte 
vak logica) geschiedenis en rechten. Feitelijk konden de leerlingen vrij kiezen uit het 
gevarieerde lesaanbod, en anders dan voorheen werd grote aandacht besteed aan de exacte 
vakken. Deze onderwijsinstellingen kenden een zeker succes maar het vrijblijvende en 
vooruitstrevende karakter stuitte veel ouders tegen de borst. Bovendien was het bestuur niet in 
handen van de centrale overheid maar van de departementen, hetgeen niet bijdroeg aan de 
landelijke uniformiteit van het onderwijs.48 

Ten tweede werd een nieuwe invulling gegeven aan het hoger beroepsonderwijs. 
Inmiddels waren de instellingen voor wetenschap en onderwijs die dateerden uit het ancien 
régime te enen male in diskrediet gebracht; zo was de Académie royale des sciences reeds in 
1793 opgeheven. Ook de Sorbonne en de andere universiteiten hadden er aan moeten geloven. 
Republikeinse hervormers kregen oog voor de zogenoemde écoles spéciales die sinds de 
zeventiende eeuw buiten de universitaire organisatie waren ontstaan en in trek kwamen als 
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alternatief voor universitair onderwijs. Dit leidde tot de oprichting van een reeks nieuwe 
opleidingen, variërend van astronomie tot diergeneeskunde, met als bekendste de Ecole 
polytechnique.49 Aan deze polytechnische school, die aanvankelijk de naam Ecole centrale 
des travaux publics droeg, deed men aan allerlei vormen van exacte wetenschapsbeoefening, 
met een zekere voorliefde voor praktische kennis ten behoeve van de maatschappij.50 De 
Ecole polytechnique was op voorspraak van de gematigde jakobijn Fourcroy ingesteld en 
diende een aantal doelen. Net als de Ecole de Mars was de versterking van het leger een 
belangrijke taak. Technisch onderwijs zou eveneens leidden tot de verbetering van de Franse 
economie en infrastructuur. Bovendien kon de kennis die was opgedaan tijdens de cours 
révolutionnaires op de Ecole polytechnique in de praktijk worden toegepast. Fourcroy 
benadrukte de verzoenende functie van de school, die de interne politieke problemen moest 
doen vergeten.51 Vooralsnog was de polytechnische school een vrij open instelling die 
kandidaten selecteerde op hun kwaliteiten en niet op hun achtergrond.52 

Ten derde kwam er een Institut national des sciences et des arts ter bevordering van de 
kunst, nijverheid en wetenschappen. Anders dan in het ontwerp van Condorcet had deze 
instantie geen bestuurlijke taak en hield het zich slechts zijdelings met het onderwijs bezig.53 
 
 
Genese van het Bataafse schoolwezen 

Vrijwel direct na de Bataafse omwenteling ontspon zich in de volksvertegenwoordiging een 
discussie over de mogelijke aard van een onderwijsvernieuwing. Verscheidene Bataafse 
burgers drongen bij de Nationale Vergadering aan op ‘beter en vernuftiger onderwys’. 
Uitsluitend dan kon de volgende generatie gevormd worden ‘tot nuttige Leden der 
Maatschappy, en der vryheid waardige Burgers’.54 De Nationale Vergadering riep vervolgens 
een Commissie tot het beramen van een ontwerp van Nationaal Onderwijs in het leven, 
bestaande uit zes volksvertegenwoordigers die een nieuw nationaal onderwijssysteem 
moesten ontwerpen.55 De commissieleden stonden welwillend tegenover de verschillende 
plannen. Zij waren voorstanders van een gematigde hervorming, daarbij verwezen ze naar de 
Franse grondwet van 1795 en het streven naar een juste milieu, naar een gulden middenweg. 
Dankzij artikel 300 van deze grondwet bestonden instellingen voor openbaar en particulier 
onderwijs naast elkaar. 
  

Dat het een onderwerp van zeer bedaarde overweging zal moeten zyn, de waakzame 
zorg van het Bestuur omtrend het openbaar onderwys zoodanig te bepalen, dat de 
juiste middenweg gehouden worde, tusschen eene laakbare achteloosheid omtrend een 
zoo allergewigtigst stuk, en tusschen een onrechtmatige, en voor den Lande, nadeelige 
stremming van de vryheid van iederen Burger, om byzondere instituten van opvoeding 
en onderwys; en vrye Genootschappen, ter bevordering van Kunsten en 
Wetenschappen aanteleggen en bytewoonen; eene vryheid, die bij Art. 300 van de 
Fransche Constitutie wyzelijk in haar geheel gelaten is. 

 
Behalve bedaard diende het ontwerp goed uitvoerbaar te zijn. Welgemeende experimentele 
onderwijsvormen werden niet op prijs gesteld. Bovendien moest het onderwijs worden 
toegespitst op ‘den toestand en het caracter onzer Natie’.56 
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Begin januari 1797 presenteerde de Commissie voor Openbaar Onderwijs haar eerste 
bevindingen. Vanwege de moeilijkheden met het opstellen van een Bataafse grondwet stelde 
zij zich afwachtend op. Haar leden waren van oordeel dat een ‘Collegie’ van Nationaal 
Onderwijs uiteindelijk over het schoolwezen moest gaan beslissen. In dit advies ligt de eerste 
aanzet tot een ministerie van Onderwijs verborgen.57 Over de inhoud van het lager onderwijs 
was weinig discussie: op school moesten kinderen leren lezen, schrijven en rekenen en andere 
vaardigheden verwerven om goede burgers te worden. Aanvankelijk stelde het Bataafse 
grondwetsontwerp dat scholen geen godsdienst mochten onderwijzen ‘op den gewoonen 
Schooltyd’. Deze zinsnede schoot een aantal leden van de Nationale Vergadering in het 
verkeerde keelgat. Het verbod van zulk onderwijs op den gewoonen Schooltyd verhinderde 
scholen immers niet om het via een achterdeur – ná de reguliere schooltijd – weer toe te laten. 
Volgens Ploos van Amstel was dit bedenkelijk, en bovendien ‘weinig strookende met de 
principes van onze Revolutie.’58 Het merendeel van de leden was het met hem eens, waarna 
een nieuwe delegatie uit de Nationale Vergadering zich op het onderwijs stortte.59 In mei 
dienden de commissieleden hun eindrapportage in. Zij kwamen tot een vierdeling van het 
onderwijs: grondscholen, taalscholen, academiën en de universiteit. Dit alles zou bestuurd 
moeten worden door het ‘Opperbestuur van het openlijk onderwijs’ – een vijfkoppig college 
dat het dagelijks bestuur in handen had en zou gaan over onderwijstoezicht, lesmateriaal en 
onderwijzersexamens. 60 

Als gevolg van de verwerping van de Bataafse Staatsregeling werd dit plan nooit in de 
praktijk gebracht. De Nationale Vergadering mocht dan in een impasse zijn terechtgekomen, 
de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen bezon zich op een mogelijke onderwijsvernieuwing. 
Drie bestuursleden van het Nut schreven een onderwijsnota getiteld Algemeene Denkbeelden 
over het Nationaal Onderwijs die van grote betekenis zou zijn voor het verdere verloop van de 
onderwijshervormingen.61 Idealiter zou kosteloos lager onderwijs aan alle Nederlandse 
burgers worden aangeboden, ongeacht sekse of sociale klasse, zo vond het Nut. Op een 
landelijk uniforme wijze dienden scholen naar de nieuwste inzichten te worden ingericht: 
klassikaal onderwijs genoot de voorkeur boven hoofdelijk onderwijs, het stimuleren van 
vlijtigheid boven een strenge tucht. Ook was de invoering van nationale schoolboeken en een 
centrale schoolinspectie een pre.62 De in de Algemeene Denkbeelden geuite kritiek was niet 
nieuw. De wijze waarop men vernieuwingen trachtte te wezenlijken wel. Vanaf de Bataafse 
Revolutie zien we een veranderende relatie tussen bestuurders en de Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen. De Revolutie bood Nutsleden een unieke kans om de geestdrift waarmee zij in 
1784 begonnen waren, beloond te zien in fundamentele hervormingen. Ging het ’t Nut 
voorheen om nieuwe lesmethoden, nu richtte de organisatie zich vooral op de praktische kant 
van onderwijsvernieuwing. De Maatschappij was, zoals Simon Schama schreef, niet langer 
tevreden met haar bestaan als invloedrijke pressiegroep. Zij verlangde naar politieke macht. 
Een grondige hervorming van het lager onderwijs ‘would only come about with the 
conjunction of popular enthusiasm and executive authority.’63 

De eensgezindheid voorkomende uit de groeiende staatszorg en een algemene 
bereidheid tot verandering, bereikte haar hoogtepunt met de unitarische staatsgreep van 1798. 
Op 17 februari van dat jaar riepen radicale unitarissen het zogeheten Agentschap van 
Nationale Opvoeding in het leven. Deze voorloper van het ministerie van Onderwijs werd 
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aanvankelijk geleid door Theodorus van Kooten (1749-1813). Al nam Van Kooten de 
betrekking niet bepaald enthousiast aan (hij was tweede keus, en voelde zich min of meer 
verplicht) daags na zijn benoeming maakte hij kenbaar dat alleen hij, als Agent van Nationale 
Opvoeding, over onderwijszaken mocht beschikken. De Agent had een groots opgezet plan, 
dat in drie onderdelen uiteenviel. Ten eerste zou de overheid zich gaan toeleggen op de 
verstandelijke opvoeding van al haar burgers – niet alleen op de verschillende 
onderwijsniveaus maar ook binnen de geleerde genootschappen. Ten tweede zou de zedelijke 
opvoeding ter hand worden genomen. Door middel van nationale feesten, nieuw te stichten 
schouwburgen, tijdschriften en een nationale geschiedschrijving hoopte Van Kooten de 
nationale geest van de Bataven te vormen. Ten slotte zou het Agentschap zich bezighouden 
met de lichamelijke opvoeding van de bevolking, en dan met name door het opstellen van een 
geneeskundige staatsregeling ter verbetering van de volksgezondheid. In totaal zouden aldus – 
inclusief de Agent – veertig man gaan werken aan de Bataafse Nationale Opvoeding.64 Maar 
Van Kooten genoot weinig steun. Zijn enige voorstel tot de verbetering van het lager 
onderwijs werd door het Uitvoerend Bewind afgewezen.65 

Het Uitvoerend Bewind riep vervolgens op 1 mei 1799 de Leidse academicus 
Johannes Hendricus van der Palm (1763-1840) tot het ambt van Agent van Nationale 
Opvoeding. Johannes van der Palm had een respectabele staat van dienst.66 Hij was een 
vooraanstaand patriot die zich in het revolutiejaar om de hervorming van het Zeeuwse 
onderwijs bekommerd had. In overeenstemming met de nieuwe politieke koers die de 
Bataafse Republiek na de gematigde revolutie van juni 1798 had uitgezet, begon Van der 
Palm zijn werk behoedzaam. Net als zijn voorganger had hij van het bestuur de opdracht 
gekregen ‘om natesporen alles, wat zou kunnen strekken tot verbetering der verstandelyke, 
zedelyke en ligchaamelyke opvoeding’, waarbij hij nadrukkelijk verzocht werd om onderzoek 
te doen naar de toestand van het onderwijs in het buitenland.67 Langdurig bestudeerde de 
Agent van Nationale Opvoeding hoe het bestaande onderwijs functioneerde en op welke 
punten het voor verbetering vatbaar was. Dit resulterende in een gedegen rapport over het 
Bataafse onderwijs, dat aan de basis stond van alle latere wetsontwerpen. In deze memorie 
onderstreepte hij de staatsplicht tot het verzorgen van lager onderwijs, alsmede het belang van 
verbeterde lesmethoden ter verlichting van het volk. Aangezien de situatie in sommige delen 
van het land abominabel was, mocht deze taak niet aan anderen worden uitbesteed, zo 
oordeelde Van der Palm. De volksvertegenwoordiging ging akkoord met Van der Palms 
uitgangspunten en nam op 15 juni 1801 de allereerste schoolwet aan.68 

Van der Palms onderwijswet van 1801 week op enkele punten af van de voorgaande 
rapporten. Het ontwerp kende namelijk een verschil tussen bijzonder en openbaar onderwijs, 
iets wat enkele jaren daarvoor nog als onwenselijk werd beschouwd. Er kon slechts in 
beperkte mate gratis openbaar onderwijs worden aangeboden. Scholen die niet gefinancierd 
werden uit publieke of kerkelijke middelen – veelal de particuliere scholen voor de 
welgestelde burgerkinderen – vielen niet onder de schoolwet. De scheiding tussen de 
openbare en bijzondere scholen betekende echter niet dat de invloed van de centrale overheid 
beperkt was. Zoals reeds in de Algemeene Denkbeelden was bepleit, voorzag de schoolwet in 
een nieuwe vorm van toezicht: de landelijke schoolinspectie. Schoolopzieners, die voor het 
merendeel verbonden waren aan de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, zagen voortaan 
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toe op de naleving van de onderwijswetgeving, en – belangrijker nog – op de naleving van de 
bijgevoegde reglementen.69 Samen met de acht eerste inspecteurs vervaardigde de Agent van 
Nationale Opvoeding in de zomer van 1801 vier reglementen, waarvan het ‘Reglement van 
Orden voor de openbare scholen binnen de Bataafsche Republiek’ van grote betekenis was. 
Hierin waren de opvoedkundige eisen opgenomen waaraan het nieuwe schoolwezen aan 
moest voldoen.70 

Slechts korte tijd was de onderwijswet van 1801 van kracht. Direct na de afkondiging 
ervan kwam het tot een conflict tussen de lokale overheden – die voorheen volledige 
zeggenschap hadden over het onderwijs – en de centrale regering in Den Haag. De 
financiering was weliswaar in handen van de Haagse Agent van Nationale Opvoeding, die 
was op zijn beurt afhankelijk van stedelijke en gewestelijke middelen. Vooralsnog waren 
lokale bestuurders niet bereid hun gezag aan de schoolopzieners af te staan. Niet voor niets 
instrueerde Van der Palm zijn inspecteurs om gematigd te werk te gaan. 
Onderwijsvernieuwing kostte tijd.71 Daarnaast deden politieke beroeringen afbreuk aan de 
onderwijswetgeving. De staatsgreep van september 1801 had de weg vrijgemaakt voor een 
nieuwe, minder centralistische, grondwet. Ook werden alle Agentschappen opgeheven, 
inclusief die van Nationale Opvoeding. Haar taken werden overgenomen door de driekoppige 
Raad voor Binnenlandse Zaken, waarin Van der Palm zitting nam.72 Het was zaak de wet aan 
te passen aan de nieuwe omstandigheden. Van der Palm werd ditmaal bijgestaan door Adriaan 
van den Ende (1768-1846) die was aangesteld als amanuensis, oftewel adviseur. Gedurende 
de eerste decennia van de negentiende eeuw ontpopte Van den Ende zich zo tot de 
belangrijkste man op onderwijsgebied; vanuit zijn woonplaats Haarlem dirigeerde hij alle 
onderwijshervormingen.73  

In 1803 zag ook een tweede onderwijswet het daglicht, door Van der Palm en Adriaan 
van den Ende in een ingrijpend geherformuleerd jasje gestoken. Was sinds juni 1798 sprake 
van een politiek van federalisering – met als voorlopig hoogtepunt de grondwet van 1801 – de 
onderwijswet van 1803 had juist een centralistischer karakter dan zijn voorganger! Het 
opzienbarendste van de wet van 1803 was dat het alle vormen van onderwijs (uitgezonderd 
privé-les) onder de noemer ‘openbaar’ vatte. Feitelijk werd elke vorm van bijzonder 
onderwijs afgeschaft en al het onderwijs onder de controle van de staat gebracht. Althans, dat 
was de intentie van de overheid. Bovendien werden voor het eerst expliciet alle voorgaande 
lokale schoolwetten afgeschaft. De opstellers van de nieuwe wet roemden het nieuwe lager 
onderwijs, dat ‘reeds bij onze Naburen eene gunstige onderscheiding en opmerking gebaard’ 
had. De onderwijshervorming behoorde volgens hen tot ‘de weinig goede vruchten eener 
Revolutie, die, tegen haar oogmerk en bedoelingen, maar al te vruchtbaar in rampen is 
geweest.’74 

Wederom stuitten deze maatregelen op veel verzet van lagere overheden en scholen. 
Enkele departementen maakten zelfs de gang naar de rechter en vroegen eind 1804 het 
Nationaal Hoog Gerechtshof om de onderwijswet ongrondwettig te verklaren.75 
Noodgedwongen herschreef Van den Ende in 1805 de wet nogmaals, dit keer onder Hendrik 
van Stralen (1751-1822) die door Schimmelpenninck was aangetrokken als Secretaris van 
Staat. Het nieuwe wetsvoorstel uit 1805 maakte onderscheid tussen ‘reglement’ en ‘wet’. Dit 
was een strategische zet van Van Stralen. Alleen een wet moest worden goedgekeurd door de 
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leden van het Wetgevend Lichaam, een reglement niet. Alle controversiële punten plaatste 
Van Stralen in het reglement; de eigenlijke schoolwet bevatte louter algemeen geaccepteerde 
zaken als de onderwijzersexamens en het schooltoezicht. Zo kon de wet zonder veel moeite 
worden aangenomen.76 In belangrijke mate was de schoolwet van 1806 een terugkeer naar het 
oorspronkelijke ontwerp van Van der Palm. Het verschil tussen openbaar en bijzonder 
onderwijs werd heringevoerd, zij het dat bijzondere scholen zoals de Nutsscholen om fiscale 
redenen in een andere categorie vielen dan particuliere instellingen. Privé-onderwijs werd dus 
niet te zeer beteugeld, noch voorzag Van Stralens wet in een algemene leerplicht: dit zou het 
recht van ouders schenden om hun kinderen naar eigen zin op te voeden.77 Toch kregen alle 
scholen, openbare én bijzondere, voortaan te maken met overheidsbemoeienis. Zij werden 
ondergeschikt aan de schoolinspecteurs die zich sterker met de inhoud van het onderwijs 
mochten bezighouden.78 Zesenvijftig schoolzieners in een gelijk aantal schooldistricten zagen 
toe op naleving van de onderwijswetgeving. Op provinciaal niveau werd nauw samengewerkt 
met de belastingontvanger en de landdrost. De opzieners verenigden zich in de zogeheten 
departementale commissies, die onder meer besluiten namen over de nieuwbouw van scholen 
en de examinering van leerkrachten. Boven aan deze piramide stond Adriaan van den Ende, 
die vanaf 1805 als commissaris, en later inspecteur, van het lagere schoolwezen op 
verschillende niveaus geld los wist te krijgen voor de financiering van zijn organisatie. Er was 
om kort te gaan een sterk overheidsapparaat ontstaan dat, gewapend met de schoolwet van 
1806, misstanden kon signaleren en aanpakken. Dankzij deze doordachte beleidslijn 
spendeerde de Bataafse Republiek relatief meer geld aan onderwijs dan enige andere 
Europese staat.79 
 
 
Problemen met de schoolwet onder Lodewijk Napoleon 

Onder de regering van Lodewijk Napoleon werd het lagere schoolsysteem in grote lijnen 
ongemoeid gelaten. De bestuurlijke organisatie bleef stevig in handen van Adriaan van den 
Ende die vrij spel had omdat de ministers van Binnenlandse Zaken elkaar in snel tempo 
opvolgden. Achtereenvolgens passeerden Mollerus, Van Leyden, Twent van Raaphorst en 
Van der Capellen de revue.80 Ondertussen werkte Van den Ende gestaag door. Begin 1809 
werd hij bevorderd tot Chef de Bureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken met 
behoud van zijn titel en functie van inspecteur-generaal.81 Ook de rest van het 
onderwijsapparaat bleef in stand. Het nieuwe schoolwezen werd overwegend positief 
beoordeeld en was buiten de Nederlandse grenzen niet onopgemerkt gebleven. Maar ondanks 
alle lovende woorden uit binnen- en buitenland was er ook aanzienlijke kritiek op de toestand 
van het lager onderwijs in het Koninkrijk Holland. Allereerst diende de bekostiging van het 
plaatselijke onderwijs beter te worden geregeld. Het ontbrak veel onderwijzers namelijk aan 
een redelijk inkomen of zelfs aan een goed leslokaal. Onderwijsinspecteurs stuurden frequent 
verontrustende rapporten over de bedenkelijke panden waarin schoolkinderen samenkwamen 
en de schamele lonen die leerkrachten ontvingen. Hoofdinspecteur Van den Ende bewoog de 
plaatselijke overheden daarom tot het oprichten van zogeheten schoolfondsen voor het lager 
onderwijs. Voortaan zouden leraren niet meer betaald worden uit de ouderlijke bijdrage – het 
schoolgeld – maar uit een gemeentelijke kas waaraan alle inwoners moesten bijdragen. Op 13 
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december 1808 kwam het tot een conceptwet voor de landelijke regeling ervan.82 Ondertussen 
probeerde de hoofdinspecteur zoveel mogelijk gemeenten op vrijwillige basis alvast een fonds 
te laten instellen. Niettemin bleven er probleemgevallen zoals de openbare scholen te 
Emmeloord, Ens en Zuiderbuurt op Schokland. Deze noodlijdende scholen konden niet door 
de plaatselijke bevolking worden bekostigd. Op 4 juni 1809 werd besloten dat de centrale 
overheid voorlopig alle kosten op zich zou nemen.83 

Verder trachtte de overheid voortdurend om de didactische kennis van leerkrachten op 
te vijzelen. Een van Van den Endes eerste bezigheden was geweest het schrijven van een 
handboek voor de lagere schoolonderwijzers.84 Om er zeker van te zijn dat de docenten 
bekwaam waren, werd ook een uitgebreid systeem van onderwijzersexamens ontwikkeld. De 
pedagogische idealen werden verder uitgedragen in de al eerder genoemde overheidsuitgave 
B dragen betrekkel k den staat en de verbetering van het schoolwezen. Ook steunde koning 
Lodewijk een voorstel om enkele talentvolle schoolmeesters naar het Zwitserse Yverdon te 
sturen waar de beroemde pedagoog Johann Heinrich Pestalozzi cursussen verzorgde.85 

Lastig was dat veel ouders niet zaten te wachten op de vernieuwde lesmethoden. Zeer 
tegen hun zin verdween het hoofdelijke onderwijs, deed het schoolbord zijn intrede en werden 
de straffen minder streng. Maar vooral de aanschaf van duur lesmateriaal zat hen dwars. 
‘Waarom een nieuw verlicht rekenboekje als de Cyfferinge van Meester Bartjens uit 1604 nog 
volstaat?’, zo redeneerden zij. Pas met de ingebruikname van Adriaan van den Endes 
landelijke boekenlijst ten tijde van de Franse Inlijving begonnen de ouders te wennen aan de 
omschakeling.86 Overigens had het opstellen van deze verplichte lijst nogal wat voeten in de 
aarde gehad. Adriaan van den Ende besteedde ettelijke jaren aan het samenstellen van een 
acceptabele boekenlijst. Hoewel deze onder Lodewijk Napoleons voltooid werd, ondervond 
de lijst veel weerstand. Zo betwijfelde Jean Henri van Swinden – die door de koning was 
aangesteld om een nieuw Hollands schoolwezen te ontwerpen – het nut van een verplichte 
boekenlijst voor het hele land. Enerzijds wilde hij een minder dwingende lijst; anderzijds had 
Van Swinden liever niet dat boeken werden opgelegd, zoals Van den Ende wilde. De 
departementale onderwijscommissies zouden hier zelf over moeten beslissen. Hij adviseerde 
de koning elk besluit over Van den Endes voorstellen op te schorten tot de verschijning van 
zijn rapport.87 De Franse annexatie van 1810 greep Van den Ende dan ook aan om eindelijk 
een aan alle scholen voorgeschreven boekenlijst door te drukken. 

Behalve financiële problemen, de materiële staat van schoolgebouwen en het 
lesmateriaal, werd zorg uitgesproken over de kinderen die zich regelmatig onttrokken aan het 
lager onderwijs. In tijden van grote agrarische drukte volgden met name jonge boerenkinderen 
nauwelijks onderwijs omdat zij op het land moesten meewerken. Met enige regelmaat waren 
plattelandsscholen genoodzaakt om ’s zomers de deuren te sluiten. Dit blijkt niet alleen uit 
onderwijsrapporten, maar bijvoorbeeld ook uit onderstaande dialoog, overgenomen uit de 
Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding. Het betreft een fictief gesprek 
tussen een dorpsschoolmeester (O) en een passerende reiziger (Hij) over de gebreken die de 
voortgang van de hervormingen in de weg staan. Met name de onregelmatige schoolgang van 
de plattelandsjeugd baart de reiziger zorgen en hij vraagt: 
 
 Hij: Van wiens wege mogen zij dan niet? 
 O: Van hunner ouders wege niet, wijl deze hen, zoo zij zeggen, te huis beter  
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gebruiken kunnen. 
Hij: O, ik begrijp het al, zij zullen het vee hoeden, op hunne jongere broeders en 

zusters passen, en hunne ouderen in het veld- en tuinwerk moeten helpen. 
O: Juist geraden. 
Hij: Maar waarom verhindert de Overheid deze nalatigheid niet (…)? 
O: De Overheid kan niet alle, geloof ik, niet alle wanorde uit den weg ruimen. 

Deze wanorde komt alleen voort uit de onwetenheid en behoeftigheid der 
ouderen (…) De welgestelde landman zendt zijne kinderen veel geregelder ter 
school dan de arme.88 

 
Gezien de beperkingen van de Wet-1806 waren de schoolopzieners echter onmachtig om 
regelmatige schoolgang af te dwingen. Er bestond immers geen leerplicht, noch toonde 
koning Lodewijk zich hier een voorstander van. 

Van alle moeilijkheden die met de nieuwe schoolwet gepaard gingen, sprong er één 
uit, namelijk wat precies de plaats moest zijn van religie in het lager onderwijs. Formeel was 
de scheiding tussen kerk en staat onbetwist, maar de kerken behielden op lokaal niveau grote 
invloed. Dit werd bevorderd doordat velen meenden dat godsdienst naast een persoonlijke ook 
een maatschappelijke aangelegenheid was en daarom onlosmakelijk verbonden met het 
openbaar onderwijs. Koning Lodewijk beoogde echter een strikte scheiding van religie en 
onderwijs, met gelijke rechten en plichten voor kinderen van alle gezindten.89 In augustus 
1808 werd een aanvullende regel op de schoolwet uitgevaardigd die verbood dat predikanten 
of priesters deel uitmaakten van het plaatselijke schooltoezicht.90 Een goed voorbeeld van de 
spanningen die dit meebracht, vormde de benoeming van leden voor de onderwijscommissie 
van het departement Groningen. De Groningse commissie beklaagde zich bij de minister van 
Binnenlandse Zaken dat het plaatselijke schooltoezicht niet mocht bestaan uit praktiserende 
zielenherders. Op het platteland was dit echter vrijwel onmogelijk, zo stelde de commissie. 
De situatie was des te nijpender omdat gelijktijdig – zoals men uit de stukken van het 
ministerie kan opmaken – veel beoogde schoolopzieners vriendelijk voor de eer bedankten. 
Oogluikend stond de minister van Binnenlandse Zaken dan ook toe dat predikanten werden 
aangesteld. Op lokaal niveau althans, want hij benadrukte de verantwoordelijkheid van de 
(seculiere) departementale commissie voor het algehele onderwijs.91 

Tevens problematisch was het ‘algemene christendom’ dat de schoolwet uitdroeg. Al 
was deze term nadrukkelijk gekozen om aan alle kerkelijke gezindten recht te doen, veel niet-
protestanten zagen het voorgeschreven godsdienstonderwijs als een verdekte vorm van 
protestants imperialisme. De wet van Van den Ende, zelf een voormalig predikant, sloot 
volgens katholieken meer aan bij de protestantse dan bij de eigen gebruiken. Een 
vergelijkbaar probleem deed zich voor bij de joodse schooljeugd. Het Hollands 
onderwijsstelsel was expliciet gericht op het verspreiden van algemeen christelijke deugden, 
tot ongenoegen van joodse ouders. Omgekeerd stonden veel scholen vijandig tegenover het 
idee om joodse leerlingen te onderwijzen – zelfs de progressieve Nutsbeweging stond niet 
open voor joodse leden, ondanks pogingen van koning Lodewijk om hier verandering in aan 
te brengen.92 Bovendien was sprake van een taalbarrière. Veel armlastige joden waren alleen 
het Jiddisch machtig, een taal die in 1809 in het onderwijs verboden werd. Illustratief is een 
verslag van de hand van Jonas Daniël Meijer (1780-1834) die op verzoek van de koning 
onderzoek deed naar de Amsterdamse joden. Volgens Meijer leefde tweederde van hen in 
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armoede. Deze groep had onvoldoende toegang tot het openbaar onderwijs. De scholing was 
vaak in handen van slecht opgeleide rabbijnen uit de Duitse landen of Polen wier onderwijs 
zich toespitste op het Hebreeuws en de joodse theologie. De jongeren maakten zich onderling 
verstaanbaar in een mix van Duits, Pools en Hebreeuws waardoor zij niet konden integreren 
in de samenleving.93 Dat dit haaks stond op Lodewijks politiek van nationalisering moge 
duidelijk zijn.94 
 
Export van de schoolwet 

Ondanks al deze delicate onderwijsvraagstukken werd geprobeerd het Hollandse lagere 
schoolwezen te implementeren buiten de grenzen van de voormalige Bataafse Republiek. 
Hollandse troepen bezetten sedert eind 1806 de Duitse regio Oost-Friesland die later bij het 
koninkrijk werd gevoegd. Voordien liepen de territoriale grenzen binnen Oost-Friesland 
grillig. Bijgevolg kende het gebied geen eenvormig onderwijssysteem. Het door Lodewijk 
ingenomen gebied omvatte de Pruisische provincie Ostfriesland waar het uit 1763 daterende 
General Land Schul Reglement van kracht was en de stad Jever en het omringende platteland 
(samen Jeverland) dat een eigen schoolwet uit 1801 kende. Verder bevonden zich aan de 
Jadebusen de heerlijkheden Kniphausen en Varel waar de plaatselijke heer toezag op het 
onderwijs. Reiderland tot slot, het deel van het voormalige Ostfriesland dat direct aan het 
koninkrijk grensde, was per 30 januari 1808 bij het departement Groningen gevoegd. Het was 
de bedoeling om dit gebied te incorporeren in de Groningse onderwijsorganisatie.95 

Hoofdinspecteur Adriaan van den Ende maakte in 1808 een rondreis van 38 dagen 
door de Oost-Friese gebieden ter inspectie van het plaatselijke schoolwezen.96 In zijn rapport, 
dat hij begin 1809 aan de minister aanbood, meldde Van den Ende dat de Oostfriese 
bevolking welwillend was en dat met name het onderwijs in de streek rond Emden en Leer 
goed geregeld was. Maar in het overgrote deel van Oost-Friesland bestond nauwelijks toezicht 
op scholen, was het onderwijsaanbod weinig divers en de pedagogische kennis van 
leerkrachten onder de maat. Daarom kwam hij tot de conclusie dat het Hollandse lagere 
schoolwezen moest worden geïntroduceerd in het nieuw verworven departement. Uiteraard 
hield dit tevens in dat de onderwijsinspectie haar taken naar Oost-Friesland zou uitbreiden. 
Toch was hij bereid om water bij de wijn te doen. Artikel 21 van de onderwijswet, het artikel 
dat alle voorgaande schoolwetgeving had afschaft, zou pas van kracht worden wanneer het 
departement Oost-Friesland een eigen reglement had opgesteld. Mogelijkerwijs trachtte Van 
den Ende op deze manier enkele merites van het Pruisische schoolsysteem te behouden. Het 
General Land Schul Reglement kende namelijk de leerplicht voor kinderen van vijf tot dertien 
jaar en bepaalde dat alle onderwijzers een examen moesten afleggen.97 Uit angst voor 
heimelijke tegenwerking opperde hij bovendien om de Oostfriese geestelijkheid nauw bij de 
schoolinspectie betrokken te houden. Zeer positief was Van den Ende over de kennis die de 
Oost-Friezen hadden van de Nederlandse taal. Op een kwart van de lagere scholen werd in het 
Nederlands gedoceerd, en op vrijwel alle lagere scholen was de taal in het curriculum 
opgenomen. Middelbare scholen kenden echter alleen Duitstalig onderwijs. Van den Ende 
adviseerde de regering om al het onderwijs in Oost-Friesland te vernederlandsen. De 
opperschoolopziener meende dat het Nederlands (of het ‘Hollandsch’ zoals hij het consequent 
aanduidde) zonder veel moeite als voertaal zou kunnen worden ingevoerd omdat, zo opperde 



 

 
143 

 

de hoofdinspecteur, ‘de moedertaal der Oostvriezen en Jeveranen eigenlijk een verbasterd en 
plat Hollandsch is.’ Andere Nederlanders deelden Van den Endes mening; het Oost-Fries was 
geen pure taal maar een langue intermédiaire98 tussen het Nederlands en het Duits.99 
Aangezien niet alle Oost-Friese leraren deze omschakeling zouden kunnen maken, hoefde het 
Duits niet onmiddellijk vervangen te worden. Bovendien was tweederde van de bevolking 
lutheraan, en luisterde elke zondag naar een Hoogduitse preek.100 

Samengevat bood Van den Ende de Oost-Friezen een overgangsregeling aan. Op 
lokaal niveau mochten predikanten zich blijven bemoeien met het onderwijs, maar dan wel 
binnen Van den Endes eigen ambtelijke kader. Verder voorzag hij een stapsgewijze invoering 
van het Nederlands binnen het onderwijs, daar nog te weinig schoolmeesters deze taal 
machtig waren. Ofschoon Hollandse inspecteurs verwoedde pogingen deden hun schoolwezen 
naar Oost-Friesland te exporteren, slaagde deze slechts ten dele. Toen het Oostfriese bestuur 
in november 1811 door de Franse overheid gevraagd werd naar de stand van zaken liet het 
weten dat de Hollandse schoolwetten nooit van kracht waren geweest. 
 

Il n’existe point de commissions départementales, ni d’inspecteurs d’écoles. 
L’instruction publique se trouve encore, comme du tems du gouvernement prussien, 
sous l’inspection et la surveillance des consistoires.101 

 
Ook onder de Fransen trachtten schoolopzieners – met name de Westerlauwerse Fries Van 
Swinderen – de Oostfriezen van uniform Hollands onderwijs te voorzien. Zonder succes want 
ook in de periode 1811-1813 vond de schoolwet van 1806 geen ingang. 
 
 
De schoolwet van 1806 door Franse ogen 

Ondertussen volgden Franse bestuurders de ontwikkelingen in Holland op de voet.102 Koning 
Lodewijk liet in 1809 door een commissie onder leiding van Jean Henri van Swinden een 
onderwijsrapport schrijven.103 Het Vertoog over de universiteiten, zoals Van Swindens rapport 
bekend is komen te staan, droeg oorspronkelijk de titel Mémoire sur les universités maar deze 
titel dekt de lading niet.104 De commissie moest namelijk haar licht laten schijnen over het 
gehele Hollandse onderwijssysteem. Zij diende ‘un travail général complet et parfait sur les 
Universités’ op te stellen waarin een verband werd gelegd met ‘le système de l’instruction 
publique, et avec touts les établissements qui y tiennent, directement ou indirectement’.105 
Daartoe had Van Swinden cum suis de beschikking gekregen over een eerder rapport van 
Meerman en de aanmerking van Johan Hendrik Mollerus (1750-1834), de toenmalige minister 
van Binnenlandse Zaken daarop.106 De schrijvers van het rapport zeiden dat ze anders dan hun 
voorgangers keken hoe het onderwijs daadwerkelijk kon worden ingericht en niet naar hoe de 
organisatie idealiter zou zijn. Bovendien kregen de commissieleden toen hun werkzaamheden 
reeds in een vergevorderd stadium waren van de koning een reeks overheidsstukken in handen 
waarop zij commentaar moesten leveren. Onder meer verkregen zij inzage in het al eerder 
behandelde stuk van Adriaan van den Ende over de introductie van de schoolwet in het 
departement Oost-Friesland. De Mémoire sur les universités kan derhalve gezien worden als 
een synthese van alle onderwijsrapporten, ministeriële nota’s en andere regeringsstukken die 
onder koning Lodewijk waren verschenen. 
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In grote lijnen onderschreef de commissie het overheidsbeleid ten aanzien van het 
lager onderwijs. Zij was met name enthousiast over de Nutscholen, de schoolopzieners en de 
departementale commissies. De commissie herhaalde de adviezen van minister Mollerus uit 
1808 om het onderwijs te vervolmaken: 

 
Je me crois donc obligé de conseiller à V.M. sur ce point que V.M. n’a qu’à maintenir 
un système d’instruction si sage, sanctionné par l’expérience, et de le perfectionner: en 
quoi il faudra surtout faire attention à prendre des mesures générales, pour donner aux 
maîtres d’écoles un traitement proportionné à leurs besoins: pour régler la contribution 
à fournir par les habitants de chaque endroit, pour former des jeunes gens à l’état 
d’instruction: pour l’amélioration et le chauffage du local même des écoles. 

 
De commissie verschilde evenwel op twee belangrijke punten van mening met Mollerus. In 
de eerste plaats wilden Van Swinden en de zijnen het curriculum beperken tot lezen, 
schrijven, wiskunde en het aanleren van respect voor het Opperwezen. Daarmee wordt gelijk 
het tweede twistpunt aangeroerd: religie. Aangezien de scholen religieus waren gemengd was 
het absoluut verboden om omstreden dogma’s te onderwijzen. De onderwijzers dienden zich 
te beperken tot algemeen christelijk onderwijs. De commissie stelde dat godsdienst uiteraard 
iets was tussen een individu en het Opperwezen. Daarentegen was het ook een sociale 
aangelegenheid en daarmee een voorwaarde voor maatschappelijk en persoonlijk geluk. 
Religie vormde bovendien de basis van de zedelijkheid. De redactie van het Vertoog ijverde 
er daarom voor dat religie een belangrijk onderdeel van het onderwijs zou blijven uitmaken – 
algemeen christelijk onderwijs was niet te scheiden van de nationale opvoeding. 

Deze opstelling van de commissie ontlokte een negatieve reactie van Lodewijk 
Napoleon. De koning was van mening dat de overheid zich niet met religieuze zaken diende 
te bemoeien en dat het openbaar onderwijs bijgevolg strikt neutraal diende te zijn. Hij pleitte 
voor seculier onderwijs voor kinderen van alle gezindten.107 Om zijn ideeën te staven wendde 
de koning zich in 1809 tot een Fransman. Lodewijk gaf Louis de Fontanes (1757-1821) de 
grootmeester van de Franse Keizerlijke Universiteit, het Vertoog in handen. Aangezien in 
Frankrijk sinds de revolutie de aandacht voornamelijk was uitgegaan naar het middelbaar en 
hoger onderwijs voldeed de grootmeester van de Keizerlijke Universiteit met grote 
belangstelling aan het verzoek van koning Lodewijk om het Hollandse schoolwezen onder de 
loep te nemen. Op zijn beurt zond Fontanes het stuk toe aan Joseph Joubert (1754-1824), 
inspecteur-Generaal van de Keizerlijke Universiteit, om het rapport aan een analyse te 
onderwerpen. Tussen 6 en 8 juni 1810 berichtte Joubert aan Fontanes over Van Swindens 
ontwerp.108 

Uitgezonderd enkele stilistische kanttekeningen (het Frans dat de commissie bezigde, 
noemde Joubert ‘zonderling’ en ‘verminkt’) was Joubert gematigd positief over het stuk. Met 
name de Hollandse lagere scholen konden zijn goedkeuring wegdragen – ondanks dat ze in 
tegenstelling van de Keizerlijke Universiteit zowel meisjes als jongens onderwezen.109 Zoals 
veel buitenlanders trok Joubert een vergelijking met de roemruchte Hollandse strijd tegen het 
water. Over de lagere scholen zei Joubert: ‘ces petits établissements sont traités comme les 
digues du pays’. In zijn algemeenheid was hij zeer te spreken over het lagere schoolwezen: 
‘l’instruction élémentaire (…) est peut-être excellente’. Joubert was met name onder de 
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indruk van de departementale en de plaatselijke onderwijscommissies. Deze commissies, die 
met enige regelmaat bijeenkwamen om zaken te bespreken en jaarlijks rapporteerden aan de 
minister van Binnenlandse Zaken, waren ‘quelque chose à imiter’, aldus de inspecteur-
generaal.110 Als verklaring voor het succes van de Hollandse schoolwet gaf Joubert dat het 
onderwijsbeleid zich richtte op de grote massa en daardoor met net zo veel zorg behandeld 
werd als het Franse hoger onderwijs. Tevens benadrukte Joubert de stuwende rol die de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen vervulde in het Hollandse lager onderwijs. Dergelijke 
particuliere initiatieven waren zo goed als onbekend in Frankrijk.111 

De inspecteur-generaal mocht dan lovend zijn over de Hollandse onderwijsorganisatie, 
hij bekritiseerde de positie die de regering innam ten aanzien van het religieuze onderwijs. 
Joseph Joubert merkte op dat zowel de koning als zijn minister van Binnenlandse Zaken, 
Johan Hendrik Mollerus (1750-1834), zich keerden tegen godsdienstonderwijs, terwijl de 
auteurs van het Vertoog daar – net als hijzelf – geen moeite mee hadden. Verschillende 
redenen wees hij hiervoor aan. De koning zou zich laten leiden door ‘respect pour la liberté 
des consciences’ terwijl minister Mollerus een grote aversie tegen godsdienst zou hebben.112 
In tegenstelling tot Lodewijk Napoleon brak Joubert een lans voor het christelijke karakter 
van de schoolwet. Religie was onontbeerlijk voor de morele ontwikkeling van kinderen. 
Zedelijk onderwijs zou moeten bijdragen aan de vorming van het zogenoemde ‘mannetje-van-
binnen’ – om een toenmalige Nederlandse term voor het geweten te gebruiken. Joubert 
hanteerde zelf de term ‘gouvernement en eux-mêmes’.113 Dit idee was afkomstig uit de 
verlichte pedagogiek; in plaats van kinderen streng te bestraffen en angst aan te jagen, moest 
hen worden geleerd om hun inwendige stem te volgen.114 Zonder godsdienst geen volwaardig 
geweten, zo luidde het oordeel van Joubert. 

Verder was Joubert zeer kritisch over de invulling die minister Mollerus aan het 
lesprogramma wilde geven. Het lesprogramma dat minister van Van Swindens commissie 
verlangde was volgens Joubert overvol. Joubert hoopte dat de Hollandse kinderen gevrijwaard 
zouden blijven van het curriculum van de minister dat onder meer zou bestaan uit lezen, 
schrijven, wiskunde, zingen, Nederlands, Frans, natuurkunde, retorica, aardrijkskunde en 
geschiedenis. Dat was té intellectueel en verwaarloosde daarom de kinderen zonder groot 
abstraheervermogen die beter met hun handen konden werken. Het deed Joubert deugd dat 
Van Swinden het onderwijs zoals in Frankrijk wilde beperken tot de meest elementaire 
vaardigheden.115 Ook de koning was deze mening toegedaan. Hij stelde voor om het onderwijs 
te beperken tot de landstaal en hooguit tekenonderwijs te introduceren ter bevordering van de 
Hollandse nijverheid.116 

Tot slot maakte Joubert bezwaar tegen de pedagogische vernieuwingen die de 
Commissie-Van Swinden graag had gezien. De schoolopzieners zouden belast moeten 
worden met de landelijk invoering en verbetering van nieuwe onderwijsmethoden. Volgens 
Joubert moest men zich juist verzetten tegen de onzorgvuldige vernieuwingsdrang. Hij 
benadrukte dat het volk geen behoefte had aan vernieuwde onderwijsmethodes maar aan 
respect voor de traditie. Ook was het onvoorzichtig om de inspecteurs deze taak in handen te 
geven aangezien niet elke inspecteur over de juiste kwaliteiten beschikte. Bovendien vreesde 
de Franse inspecteur dat zijn Hollandse collega’s te ijverig zouden worden en lukraak nieuwe 
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lesmethoden zouden introduceren, niet zozeer ter verbetering van het onderwijs maar vooral 
om zich te onderscheiden.117 
 Joubert voltooide zijn gematigd positieve rapport in het voorjaar van 1810. Alle op- en 
aanmerkingen werden doorgegeven aan Louis de Fontanes die op 14 juni 1810 koning 
Lodewijk aanschreef. In zijn brief meldde Fontanes dat hem opgevallen was dat de commissie 
bijzonder wijs was, maar dat Lodewijks opmerkingen hem nog meer verlicht hadden. 
Fontanes begon met Mollerus’ wens dat kinderen al naar gelang de bekwaamheid van de 
docent kennis zouden nemen van onder andere Nederlands, Frans, zingen, wiskunde, 
natuurkunde, rethorica, geschiedenis en geografie. Fontanes vroeg zich af of een volk dat 
vooral bestaat uit metselaars en timmermannen daar behoefte aan had. In Lodewijks 
aantekeningen zag hij dat de koning enkele andere beginselen waaronder tekenen wilde 
onderwijzen. De grootmeester was het met de koning eens dat je kinderen in plaats van 
retorica en geschiedenis, beter tekenen en ambachten zou kunnen leren. Hoewel de 
grootmeester in grote lijnen het oordeel van Joubert volgde, liet hij zich (wijselijk?) niet uit 
over de godsdienstkwestie.118 Het is overigens te betwijfelen of koning Lodewijk kennis heeft 
kunnen nemen van Jouberts beoordeling omdat de brief hem bereikte in de laatste maand van 
zijn regering. 
 
Een Bataafs schoolwezen voor Frankrijk? 

Met Lodewijk Napoleons abdicatie in juli 1810 kwam een eind aan het Koninkrijk Holland. 
Dat het voormalige koninkrijk opging in het grote Franse keizerrijk had echter weinig 
gevolgen voor het lager onderwijs. Ondanks enkele opstartproblemen functioneerde de 
schoolwet onder koning Lodewijk vrij goed. Dit valt onder andere op te maken uit het 
commentaar van Joseph Joubert uit wiens bewoordingen een zekere appreciatie klinkt voor de 
bestuurlijke kant en het christelijke karakter van de Hollandse schoolwet, al neemt hij een 
conservatiever standpunt in wat curriculum en lesmethoden betreft. Volgens Jean Baptiste 
baron d’Alphonse, die tijdens de inlijving de functie van intendant van Binnenlandse Zaken 
vervulde, was koning Lodewijk verantwoordelijk voor ‘la perfection, que les écoles 
inférieures ont acquise’.119 De Franse intendant zal ontegenzeggelijk enigszins 
bevooroordeeld zijn geweest maar in essentie had hij gelijk. Derhalve doorstond schoolwet 
van 1806 de Franse inlijving zonder veel moeite. De Franse inspecteurs François Noël (1755-
1841) en Georges Cuvier (1769-1832), die in 1811 over het Hollandse onderwijs 
rapporteerden, lieten zich er zeer gunstig over uit. Cuvier en Noël (over wie in het volgende 
hoofdstuk meer) vingen hun verslag aan met een beschrijving van de allereerste school die zij 
in de Hollandse departementen bezochten. Het ging om een armenschool voor kinderen van 
zeer eenvoudige komaf. Beide inspecteurs bleken onder de indruk van de gang van zaken: 
 

Deux salles vastes, claires, bien aérées, y contenaient trois cents de ces enfans, tous 
proprement tenus, se plaçant tous sans désordre, sans bruit, sans impolitesse, faisant, à 
des signes convenus, tout ce qui leur était commandé, sans que le maître eût besoin de 
dire une parole.120  

 
Het Hollandse succes schreven Georges Cuvier en François Noël toe aan de zorg die de 
overheid besteedde aan de welvaart van de leraren, het actieve toezicht van de 
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schoolopzieners en de voortdurende verbetering van de onderwijsmethoden. En dan te 
bedenken, zo jubelden de keizerlijke inspecteurs, dat nog geen dertig jaar eerder het 
Hollandse lager onderwijs nauwelijks beter was dan dat in de buurlanden. De opgewekte toon 
die zij aansloegen kan mede verklaard worden uit het feit dat Georges Cuvier bevriend was 
met de filantropijn Joachim Heinrich Campe wiens denkbeelden grote invloed hadden gehad 
op de Hollandse onderwijspraktijk.121 Overigens spraken Cuvier en Noël hun zorg uit over de 
bekostiging van de armenscholen. Onder Lodewijk Napoleon verzorgde de overheid al het 
armenonderwijs maar sinds het begin van 1811 hadden de armenscholen van de nieuwe 
Franse gezagsdragers geen geld meer gezien.122 

In navolging van Joseph Joubert opperden Cuvier en Noël om elementen van het 
Hollandse systeem ook elders in het keizerrijk te implementeren. Op verzoek van de 
Keizerlijke Universiteit benoemde Napoleon Bonaparte in november 1811 een commissie die 
moest uitmaken hoe het Hollandse lager onderwijs in de overige departementen zou kunnen 
worden ingevoerd. Deze commissie stelde een plan op waarin we enkele Hollandse trekken in 
kunnen ontwaren. Men bepleitte bijvoorbeeld de noodzaak van betere klaslokalen, onderwijs 
naar de nieuwste pedagogische inzichten en de oprichting van departementale 
onderwijscommissies. Hoewel dit plan gunstig werd ontvangen, werd de uitvoering ervan 
uitgesteld ‘tot na de oorlog’. Maar zover zou het nooit komen.123 
 
 
Conclusie 

Dit hoofdstuk ving aan met een passage uit Erflaters van onze beschaving – het nationale 
pantheon van Jan en Annie Romein, waarmee zij het nationale bewustzijn van de 
Nederlanders hoopten aan te wakkeren. De revolutionaire onderwijshervormingen waren 
evenzeer gericht op nationale bewustwording en het verspreiden van nationale deugden. 
Kinderen en volwassen moesten worden opgevoed voor het vaderland. Dit ideaal van 
nationale opvoeding vond zijn oorsprong in het verlichte kind- en mensbeeld. De 
opvoedbaarheid van de mens vormde de basis van de maakbaarheid van de samenleving zoals 
achttiende-eeuwse denkers die zagen. In de Noordelijke Nederlanden konden nieuwe opvoed- 
en onderwijskundige inzichten postvatten in een rijk verenigingsleven. Met name de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – een nationale organisatie die nochtans sterk 
geworteld was in de lokale gemeenschappen – fungeerde als een platform voor overleg. 
Mogelijk droeg het ontbreken van een dergelijke instelling in Frankrijk bij aan de 
gefragmenteerde situatie aldaar. Uitgezonderd een kortstondige opleving in 1791, die 
samenviel met de aanvaarding van de eerste Franse grondwet, kwamen Franse 
genootschappen na de eerste revolutionaire golf in de verdrukking omdat ze gezien werden als 
een bedreiging voor de staatsveiligheid; het zouden uiterst ondemocratische instellingen zijn, 
die de publieke opinie trachtten te manipuleren voor hun eigen belang. Genootschappelijkheid 
kwam definitief in diskrediet na de Terreur toen postthermidoriaanse bestuurders het 
verschijnsel op één lijn stelden met de Société des Jacobins.124 Het is tekenend dat de Franse 
hervormers ten tijde van de Restauratie allereerst begonnen met het oprichten van een 
particulier genootschap om de verbetering van het onderwijs een nieuwe impuls te geven. 
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 Maar ontstond na de Franse Revolutie een désert scolaire zoals Bronislaw Baczko 
heeft gesuggereerd? Ofschoon tussen 1789 en thermidor veel oude instellingen verdwenen, 
moet de ‘woestijn’ eerder in de hoofden van de wetgevers dan in de realiteit gezocht worden. 
Individuele scholen en docenten die op de oude voet wilden doorgaan bleken veerkrachtiger 
dan radicale hervormers gehoopt hadden. Tegelijkertijd ontstonden op individueel particulier 
initiatief progressieve onderwijsinstellingen zoals die van Léonard Bourdon. Bovendien 
creëerde de staat een totaal nieuw raamwerk van onderwijs, namelijk de nationale opvoeding 
via feesten, cours révolutionnaires en andere revolutionaire praktijken die buiten het 
traditionele schoolwezen om gingen. Het grote strijdpunt in Frankrijk was of het onderwijs 
liberaal moest worden benaderd à la Talleyrand, utopisch à la Le Peletier of anti-intellectueel 
à la Bouquier. Na thermidor werd gekozen voor een bescheiden aanpak; in plaats van 
algemeen nationale opvoeding richtte de overheid zich op de hervorming van een selecte 
groep scholen zoals de écoles centrales en de polytechnische school. Een nieuw open 
onderwijssysteem gebaseerd op het meritocratische principe was bij deze benadering van 
groot belang. Voorlopig was de strijd beslecht in het voordeel van de vrije schoolkeuze 
hetgeen zijn neerslag vond in artikel 300 van de grondwet van 1795. 
 Het Franse vrijheidsbeginsel vond weerklank in de Bataafse Republiek. De Bataven 
zagen dit als een bekrachtiging van de onderwijshervormingen waaraan zij vanaf de jaren 
tachtig gewerkt hadden. Van grote betekenis was dat de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen na de politieke omwenteling directe invloed kreeg op het Bataafse bestuur. De 
creatie van het Agentschap van Nationale Opvoeding in 1798 door het radicale Uitvoerend 
Bewind verschafte hervormers een instrument om de zaken landelijk aan te pakken. De agent 
richtte zich net als in Frankrijk op nationale opvoeding in de breedste zin van het woord – 
kunst, wetenschap, volksgezondheid, nationale feesten – maar anders dan in de 
moederrepubliek werd in de praktijk voornamelijk gewerkt aan het lager onderwijs. De 
Bataven waren ervan overtuigd dat het morele dal waarin zij meenden te verkeren alleen 
verlaten kon worden wanneer de toekomstige bevolking goed zou worden opgeleid. Daarom 
was een landelijk uniform lager onderwijssysteem bestemd voor de gehele Bataafse jeugd van 
groot belang. Mede dankzij Adriaan van den Ende ontstond in 1801 een nationale 
schoolinspectie en bleef het onderwijsbeleid ondanks de meer federale grondwet van dat jaar 
gericht op het vergroten van het strikte staatstoezicht. De uiteindelijke schoolwet van 1806 
was weliswaar minder dwingend dan Van den Ende had gewild en behield de vrijheid van 
onderwijs, maar voortaan werden alle lagere scholen gecontroleerd door de centrale overheid. 
Daarmee was het lager onderwijsbeleid in de Bataafse Republiek beduidend centralistischer 
dan dat van de Franse Republiek. 
 Via uniforme lessen, landelijk gestuurd beleid, standaardisatie van de Hollandse taal 
en staatstoezicht op leraren en scholen moest een coherent lagere schoolwezen tot stand 
komen. Dit streven sloot verrassend goed aan bij Lodewijk Napoleons beleid om zijn 
koninkrijk tot een natie te maken. Toch zijn Lodewijks ambities om het lager onderwijs te 
nationaliseren slechts ten dele geslaagd. De overheid poogde constant het schoolwezen verder 
te uniformeren maar stuitte daarbij op aanzienlijke tegenstand. Zo vonden de schoolfondsen 
niet overal navolging, bleven veel kinderen verstoken van lager onderwijs en waren de meeste 
ouders niet enthousiast over een voorgeschreven schoolboekenlijst. Zeer tegen de zin van de 
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koning, die een nadere secularisering wenste, bleef het lager onderwijs gericht op het 
onderwijzen van algemeen christelijke deugden – een keuze die gesteund werd door de 
napoleontische overheid. Zelfs het gewenste verbod op het plaatsnemen van geestelijken in de 
onderwijscommissies bleek in de praktijk een onhaalbare kaart. Een landelijk uniform lager 
onderwijssysteem, zoals de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen dat graag gezien had, was 
onder Lodewijk Napoleon geen voldongen feit. 

Moet dan geconcludeerd worden dat er in de periode 1806-1810 weinig werd bereikt 
op onderwijsgebied? Dat was niet het geval; de hervorming was een grote bestuurlijke 
prestatie. Op drie manieren heeft Lodewijk Napoleon hieraan bijgedragen. Ten eerste heeft hij 
ervoor gekozen om het stelsel in grote lijnen ongemoeid te laten. Dit is een grote verdienste 
omdat het lagere schoolwezen in de tussentijd verder kon uitkristalliseren zodat Napoleon en 
later Willem I een uitgewerkt systeem van lagere scholen wachtte. Jan Lenders merkt in zijn 
proefschrift De burger en de volksschool terecht op dat de wet van 1806 vooral was bedoeld 
om de oude praktijk ‘via de weg der geleidelijkheid af te voeren’.125 Ten tweede heeft de 
koning geijverd voor een verdere secularisering van het onderwijs en schiep daarmee de 
voorwaarden voor de emancipatie van religieuze minderheden. Onder zijn bewind bleek dit 
niet direct haalbaar, maar de strikte scheiding van de kerk en het onderwijs zou ná 1815 – 
politiek gezien – vrijwel onbetwist blijven.126 Ten derde wilde Lodewijk de schoolwet van 
1806 inbedden in een compleet herzien onderwijsstelsel; de hervormingen mochten niet 
beperkt blijven tot de lagere scholen. Met name de universiteiten en het beroeps- en 
middelbaar onderwijs dienden aanzienlijk te worden gemoderniseerd. Dit streven om het 
schoolwezen in zijn geheel te hervormen was een stuk ambitieuzer dan dat van voorgaande 
regeringen. Willem I’s onderwijsbeleid is in grote mate schatplichtig aan dat onder koning 
Lodewijk Napoleon. 

Het succes van de schoolwet blijkt verder uit de Franse receptie ervan. Hoewel zoals 
bleek het Hollandse schoolwezen in Franse ogen in bepaalde opzichten voor verbetering 
vatbaar was, bracht het napoleontische bewind er nauwelijks wijzigingen in aan. Vanaf 1811 
bestonden er in het Franse keizerrijk zelfs vergevorderde plannen om het Hollandse systeem 
te imiteren en naar andere delen van het rijk te exporteren. Ook Napoleons opvolgers grepen 
terug op het Hollandse voorbeeld. Tot in de jaren twintig van de negentiende eeuw bleef de 
schoolwet van grote invloed op het Franse onderwijsbeleid. Zowel de onderwijsmethoden, de 
organisatiewijze als de combinatie van particuliere en overheidsinitiatieven waren in 
Frankrijk geïnspireerd op het Nederlandse voorbeeld. En in Nederland zou het Bataafse 
schoolsysteem dat onder koning Lodewijk was geconsolideerd tot 1858 nagenoeg 
ongewijzigd blijven. Deze binnen- en buitenlandse ontwikkelingen geven een indicatie van de 
doeltreffendheid van het lagere schoolwezen dat was opgebouwd door de Maatschappij tot 
Nut van ’t Algemeen, door Adriaan van den Ende en zijn schoolopzieners, en ook – zij het in 
geringere mate – door koning Lodewijk Napoleon. 
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HOOFDSTUK 6 

 

Naar nieuw hoger onderwijs 

De Koninklijke en Keizerlijke Universiteit  

 
 
Wie een bezoek brengt aan het Parijse Quartier latin – sinds jaar en dag het hart van 
academisch Frankrijk – kan niet heen om het Panthéon dat gebouwd is op de top van de 
Montagne Sainte-Geneviève. Staande voor dit mausoleum waar Frankrijks nationale helden 
hun laatste rustplaats hebben gevonden, ziet men aan de westkant van het Place du Panthéon 
twee statige neoclassicistische gebouwen. Aan de linkerhand bevindt zich het stadhuis van het 
vijfde arrondissement dat een kopie is van rechter pand: de rechtenfaculteit van de voormalige 
Sorbonne. Sinds het roerige jaar 1968 behoort zij toe aan de universiteiten Paris I Panthéon-
Sorbonne en Paris II Panthéon-Assas. Aan deze Faculté de Droit wordt sinds 1805 
onafgebroken het Franse recht onderwezen. Hoe het er hierbinnen in de schaduw van het 
Panthéon aan toeging, weten we uit een brief die de Nederlandse diplomaat Lodewijk Caspar 
Luzac (1786-1861) in juli 1810 naar zijn vaderland zond. Over het onderwijs aan deze 
juridische faculteit schreef hij: 

 
Il me semble qu’on doit plus profiter à une Académie un peu moins nombreuse et 
frequentée que celle-ci et pour plusieurs raisons je déconseillerois un chacun de venir 
apprendre le Droit Français ici à Paris (…) La bande d’écoliers [sic] est trop forte et 
trop peu soumise (…) Le Professeur est ici l’acteur, et les étudiants composent le 
parterre.1 

 
De collegezalen barstten uit hun voegen van de talrijke studenten, die bovendien niet rustig 
toekeken maar veel lawaai maakten. Telkens hoorde Luzac vruchteloos ‘Silence! Silence!’ 
roepen, ‘Messieurs; à la porte le parleur’. Volgens hem werd met name veel tijd gestoken in 
het groeten van bekenden. Ook hoogleraren maakten er zich met een jantje-van-leiden vanaf; 
zij waren vooral uit op applaus en lachers. Bovendien begon elk college met een schools 
appel nominal waarbij de namen van alle studenten werden opgelezen. 

Waarom is het belangrijk wat een Nederlandse student in 1810 schreef over het Franse 
universitair onderwijs? Juist in dat jaar werd het Koninkrijk Holland opgenomen in het Franse 
keizerrijk en kreeg het direct te maken met allerlei napoleontische instanties, waaronder het 
napoleontische onderwijssysteem. Dit doet de vraag rijzen hoe precies getracht werd het 
Franse onderwijsmodel in de Noordelijke Nederlanden te implementeren. Om deze 
vraagstelling te beantwoorden zal eerst worden ingegaan op keizer Napoleons wens om het 
onderwijs te monopoliseren, hetgeen resulteerde in de oprichting van de Université impériale. 
Vervolgens zal de aandacht worden gericht op het Nederlandse universitaire systeem zoals dat 
bestond eind achttiende eeuw en op de pogingen van de Bataven om een ‘Nationale 
Universiteit’ in het leven te roepen. Lodewijk Napoleons initiatieven om het Hollandse 
systeem te verbeteren, komen daarna aan bod. Ten slotte wordt de introductie van het Franse 
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universitaire model in de Nederlandse departementen uitvoerig behandeld. Tot dusverre is 
zeer weinig aandacht besteed aan de wijze waarop de Keizerlijke Universiteit in de 
Noordelijke Nederlanden functioneerde.2 
 

 
  

5. École de Droit – de juridische faculteit van de Sorbonne, circa 1902-1904. 

 
 
Totstandkoming van het universitaire monopolie 

De Franse schoolstrijd tussen 1789 en 1799 draaide om de tegenstelling tussen enerzijds vrije 
schoolkeuze en anderzijds dirigisme – een strijd die in het jaar IV tijdelijk werd beslecht in 
het voordeel van de vrije keuze maar ten koste ging van het gratis onderwijs.3 Napoleon 
Bonaparte had weinig op met de vrijheid van onderwijs zoals die in artikel 300 van de Franse 
grondwet van 1795 was vastgelegd. Hij hekelde de ruimte die zij bood aan ‘andersdenkenden’ 
zoals rooms-katholieken en monarchisten. Noch kon artikel 299 (het verbod op een 
hiërarchisch schoolwezen) zijn goedkeuring wegdragen: de staat die Napoleon voor ogen 
stond kende juist een zeer duidelijke machtsstructuur. Al voordat hij in 1799 aan de macht 
kwam, was artikel 300 van de grondwet verworpen. Met de staatsgreep van 18 fructidor jaar 
V (4 september 1797) was namelijk een republikeinser bestuur aan de macht gekomen dat 
belang stelde in een streng onderwijstoezicht. Leerlingen van particuliere scholen werden 
uitgesloten van overheidsambten en vanaf begin 1798 mochten plaatselijke bestuurders 
onaangekondigd scholen bezoeken om te controleren of het lesmateriaal wel republikeins 
genoeg was, of men wel deelnam aan de fêtes décadaires en of men de aanspreekvorm citoyen 
gebruikte.4 Toch was het lastig om de nationale onderwijswetgeving toe te passen, vooral 
omdat het particulier onderwijs een enorme groei doormaakte.  

Daar de wetgeving ontworpen door Daunou nog te zeer de sporen van de Revolutie 
droeg, ontwierp Staatsraadslid Jean-Antoine Chaptal (1756-1862) in 1801 een vernieuwd 
openbaar onderwijssysteem. Chaptal, van huis uit een scheikundige, was zeer kritisch wat de 
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concrete voortbrengselen van de Franse Revolutie betreft. Nergens in het land was kwalitatief 
goed openbaar onderwijs van de grond gekomen: lager onderwijs was vrijwel non-existent en 
de écoles centrales blonken vooral uit in wanordelijkheid. Bovendien ontbrak de aansluiting 
tussen beide onderwijsniveaus: schoolkinderen die wel konden lezen en schrijven maar nog 
niet toe waren aan voortgezet onderwijs vielen tussen wal en schip. Chaptals voornaamste 
vernieuwing was de introductie van de écoles communales, een bovenbouw voor het lager 
onderwijs.5 Toch werd Chaptals behoudende voorstel nimmer wet aangezien hij gratis lager 
én voortgezet openbaar onderwijs propageerde. Bovendien sloot Chaptal, volgens de regering, 
nog te veel aan op voorgaande ontwerpen en was de invloed van de overheid nog te beperkt.6 
Zij zag meer heil in het plan van Antoine-François de Fourcroy (1755-1809) eveneens 
scheikundige en Staatsraad, wiens ideeën leidden tot de wet van 11 floréal jaar X (1 mei 
1802). Dat er particulier en openbaar onderwijs naast elkaar bestond was volgens Fourcroy 
(die pas benoemd was tot directeur-generaal van openbaar onderwijs) te wijten aan een gebrek 
aan financiële middelen en leerkrachten. Zijn wet van 11 floréal jaar X leidde tot de 
oprichting van 45 door de staat verzorgde lycées, die bedoeld waren als opvolgers van de te 
hoog gegrepen écoles centrales. De lycées onderscheidden zich van de écoles centrales omdat 
zij naast betalende leerlingen ook onderwijs (en een internaat) aanboden aan boursiers.7 Het 
minder radicale vakkenpakket en de herinvoering van godsdienstig onderwijs maakten de 
openbare lycea aantrekkelijk voor degenen die de écoles centrales geschuwd hadden. 
Ondanks dat particulier onderwijs mogelijk bleef, was geen sprake van vrijheid van onderwijs 
want ook privé-instellingen vielen onder het gezag van de prefect en hadden toestemming van 
de overheid nodig. Toch bleef het aantal leerlingen aan de lycées lange tijd achter.8  
 Het gebrek aan uniformiteit was Napoleon een doorn in het oog. Hij zocht naar een 
wijze waarop hij al het onderwijs binnen een door de staat gecreëerd kader kon plaatsen. 
Napoleons streven naar een staatsmonopolie op onderwijsgebied leidde op 10 mei 1806 tot de 
oprichting van de Université impériale. De keizer had zijn directeur-generaal van onderwijs 
Fourcroy aangesteld als de architect van een nieuw onderwijsstelsel. Fourcroy vervaardigde 
verscheidene rapporten en kwam op 27 februari 1806 met een eerste opzet voor een 
Keizerlijke Universiteit.9 Zij moest de enige autoriteit op het gebied van onderwijs en 
openbare vorming worden in het gehele Keizerrijk. In theorie behoorde voortaan al het 
onderwijs, inclusief privé-onderwijs, tot het domein van de Keizerlijke Universiteit. 
Vooralsnog betrof het een fictieve instelling – de optelsom van alle scholen in het keizerrijk.10 
Waarschijnlijk had de keizer het idee voor de latere Keizerlijke Universiteit reeds in 1805 
opgedaan tijdens een bezoek aan Turijn in het geannexeerde Piëmont-Sardinië. Een aantal 
opvallende kenmerken van de Keizerlijke Universiteit is terug te herleiden naar de 
Universiteit van Turijn. Zo hield deze universiteit toezicht op al het onderwijs en was het 
dagelijks bestuur in handen van de magistrat de la réforme – een ambt dat de trekken 
vertoonde van de latere grand-maître van de Keizerlijke Universiteit.11 

Op 17 maart 1808 werd een decreet uitgevaardigd dat de feitelijke organisatie van de 
Keizerlijke Universiteit regelde. De Keizerlijke Universiteit zag toe op de uitvaardiging van 
diploma’s, de stichting van nieuwe scholen, de inhoud van schoolboeken, de invulling van het 
onderwijs en tal van andere zaken. Aan het hoofd van de organisatie stond de grand-maître 
(grootmeester). Niet de geleerde Fourcroy maar de dichter Louis de Fontanes kreeg de 
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erefunctie van grootmeester der Université impériale. Dit was een strategische zet van de 
keizer. Fourcroy, een man van de Revolutie die bovendien sympathiek stond tegenover de 
protestanten, paste niet binnen het onderwijsstelsel dat Napoleon voor ogen stond. De keizer 
wenste een schoolsysteem met een uitdrukkelijk katholiek karakter.12 Evenwel mocht de kerk 
geen enkele invloed uitoefenen op het onderwijs. Daar de geestelijkheid eerder geneigd was 
Rome te volgen dan Parijs moest de Keizerlijke Universiteit een strikt seculiere organisatie 
worden. Daarom was de katholieke Louis de Fontanes een geschiktere persoon om het geloof 
in dienst te stellen van het keizerrijk dan de vrijdenker Fourcroy.13 In essentie was het 
oogmerk van de Keizerlijke Universiteit om de publieke opinie te ‘dirigeren’.14  

Op welke manier drukte Napoleons dirigisme zijn stempel op de invulling van het 
nieuwe schoolwezen? Zoals gezegd was het dagelijks bestuur in handen van Fontanes. De 
grootmeester was ondergeschikt aan de minister van Binnenlandse Zaken, maar maakte 
officieel geen onderdeel uit van diens departement. De grand-maître benoemde alle 
bestuurders en professoren binnen de Keizerlijke Universiteit en moest toestemming verlenen 
aan alle promoties. De grootmeester werd geassisteerd door een dertigkoppige 
Universiteitsraad (Conseil d’Université impériale). Samen verdeelden zij Frankrijk in 
onderwijsdistricten. In iedere Franse stad met een Hof van Appel, in totaal 27 
arrondissementen, kwam een zogeheten ‘academie’. Elke academie werd geleid door een 
rector, bijgestaan door een Academieraad. Doorgaans bestond elke academie uit vijf 
faculteiten: theologie, rechten, medicijnen, natuurwetenschappen en letteren. Deze laatste 
twee faculteiten waren vernieuwingen. Voorheen vormden zij samen de Faculté des Arts. De 
Faculté des Sciences en Faculté des Lettres onderscheidden zich van de overige faculteiten 
daar zij niet beroepsgericht maar academisch van aard waren. Afgestudeerden verkregen geen 
diploma, zoals de beroepsopleidingen, maar de hogere graad van het baccalaureaat.15 

Onder het hoger onderwijs stond het middelbaar onderwijs dat werd gevormd door de 
lycea. Daaronder stonden de zogeheten écoles secondaires communales. Dat waren de scholen 
die het gat overbrugden tussen elementair lager onderwijs en het voortgezet onderwijs, waar 
Chaptal in 1801 voor gepleit had. In vergelijking tot de Hollandse situatie was de plaats die de 
lagere scholen binnen de Keizerlijke Universiteit innamen uitzonderlijk. Vanaf het begin van 
zijn bewind veronachtzaamde de Eerste Consul het lager onderwijs. Docenten in het lager 
onderwijs waren geen lid van de Keizerlijke Universiteit, genoten geen universitaire 
voorrechten en mochten alleen rekenen, schrijven en lezen onderwijzen. Verder werd 
onderwijzers verplicht om zich te registreren, waarna ze van de Keizerlijke Universiteit een 
diploma ontvingen. Maar omdat er geen uitgewerkt staatsexamen bestond, kostte het leraren 
weinig moeite dit te halen. Bovendien was de Universiteit niet actief op zoek naar illegale of 
ongeschikte onderwijzers. Zij greep alleen in wanneer een leraar het zeer bont maakte, 
bijvoorbeeld wanneer hij zijn plichten verzaakte, onzedelijk gedrag vertoonde of 
alcoholproblemen had.16 Ook particulier onderwijs dolf het onderspit. Op papier werden alle 
particuliere instellingen onderdeel van de Keizerlijke Universiteit die tienjarige vergunningen 
aan de scholen verstrekte. Verder waren de particuliere scholen een jaarlijkse bijdrage aan de 
Universiteit verschuldigd en moesten alle leerlingen die hun bac wilden halen, aantonen dat 
zij de laatste twee jaar van hun opleiding aan een openbare instellingen hadden gevolgd.17 
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Zoeken naar een vorm 

Vanaf 17 maart 1808 kon geen enkele Franse onderwijsinstelling zich onttrekken van de 
macht van de Keizerlijke Universiteit. Dit betekende niet dat de reorganisatie van het 
onderwijs was afgerond. De Universiteit moest nog beginnen met het integreren van de oude 
instellingen binnen het napoleontische apparaat.18 Allereerst boog Georges Cuvier zich samen 
met enkele andere raadsleden over de vraag hoe in welke volgorde de academies moesten 
worden georganiseerd. De Universiteitsraad bepaalde dat academies die tenminste drie van de 
vijf faculteiten kenden als eerste daarvoor in aanmerking kwamen. Begonnen zou worden met 
de academie van Parijs waarover de grootmeester zelf presideerde en daarna die van 
Straatsburg. Onder de vijf voornaamste academies bevonden zich maar liefst drie van buiten 
het oorspronkelijke Franse grondgebied: Trier, Turijn en Genua. Pas daarna volgden de 
overige Franse academies. Dat drie ‘buitenlandse’ academies de voorkeur genoten boven een 
reeks Franse academies, geeft aan dat de Keizerlijke Universiteit voornemens was om haar 
gezag te laten gelden in alle delen van het keizerrijk.19 Andere scholen die werden ingelijfd 
waren de écoles spéciales. Naast de Ecole polytechnique waren dit onder meer de 
rechtsscholen, medicijnenscholen en apothekersscholen. De écoles spéciales werden zonder 
veel moeite opgenomen in de Keizerlijk Universiteit; zij kregen eenvoudigweg het etiket van 
faculteit opgeplakt. Niettemin verloren de zij de eigen bestuursorganen en werden zij 
ondergeschikt gemaakt aan de Conseil de l’Université en de Academieraden. Alle formele 
correspondentie met de faculteiten moest geschieden tussen de rectoren en de grootmeester, 
en alle voormalige écoles spéciales kregen een gelijke rang binnen de Université impériale.20 
 Nadat de Universiteitsraad overeenstemming had bereikt over het hoger onderwijs 
wees Fontanes op het belang van de integratie van de lycées.21 De organisatie van de lycées 
werd grotendeels intact gelaten. Wel stelde de Keizerlijke Universiteit een reeks restricties 
vast die het leven van de schoolgaande jeugd bepaalde. Belangrijker dan deze gedragsregels 
was de nieuwe ideologische doelstelling van het onderwijs. Lycées werden geacht trouw aan 
de keizerlijke familie aan te kweken en de grondslagen van het katholieke geloof te 
onderwijzen. Verder verlangde de Université impériale dat de leerlingen aan de lycea 
uitdrukkelijk werden voorbereid op het onderwijs aan de faculteiten. Dit betekende in de 
praktijk dat er meer aandacht kwam voor de klassieke talen.22 Problematisch was dat 
vrouwelijke docenten en kostschoolhouders, geheel in strijd met de beginselen van de 
Keizerlijke Universiteit, een rol binnen het voortgezette onderwijs speelden. De Keizerlijke 
Universiteit weerde vrouwen zo veel mogelijk, al was soms onvermijdbaar om hen in te 
schakelen.23 Ook werd de noodzaak van meisjesonderwijs betwist. Wanneer meisjes thuis 
bleven, zo meende Napoleon, zouden zij door hun moeders kunnen worden voorbereid op het 
toekomstige getrouwde leven. ‘Le marriage est toute leur destination’, aldus de keizer.24 

Het symbolische hoogtepunt van de wording van de Université impériale was op 16 
november 1809 toen alle dertig raadsleden gekleed in het grand costume samen met Fontanes 
op audiëntie gingen bij de keizer in de Tuilerieën.25 De universiteitsbestuurders hadden zich 
vrijwel geheel het oude onderwijs toegeëigend, en zij verlangden een eigen plaats in het 
bestuurlijke apparaat van het keizerrijk. In zijn toespraak tot de keizer verwoordde Fontanes 
de doelstelling van zijn organisatie als volgt: ‘c’est votre destinée d’agrandir toutes les 
anciennes institutions en les récreant’. Dit maakt direct de ambiguïteit duidelijk van de 
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Keizerlijke Universiteit. De grootmeester poogde de middenweg te bewandelen tussen 
vernieuwen en behouden. Onderwijs was volgens hem altijd la fille ainée van de monarchen 
geweest en daarmee trad Napoleon in de voetsporen van Karel de Grote. Zijn hele loopbaan 
als keizer maakte Napoleon gebruik van Karel de Grote als legitimatie van zijn politiek.26 Het 
was niet meer dan logisch dat ook Fontanes hieraan refereerde om zijn universiteit te 
positioneren binnen het keizerlijke systeem. Ook spreekt uit deze metafoor het ideaal om het 
nieuwe beleid te gieten in een traditioneel kader. De grootmeester ging verder: 

 
L’influence de l’Université n’est pas plus bornée à la capitale ; elle embrasse 
l’immensité de l’Empire accru par vos conquêtes. Les fonctions dont elle est chargée 
ont peu d’éclat en apparence ; elle ne règne que dans l’ombre des écoles ; mais elle y 
cultive l’espérance de la patrie. Son devoir est de vous y former des sujets soumis et 
fidèles, et d’y répandre ces sages maximes conservatrices des sociétés et des trônes.27  

 
Fontanes legde nadruk op de rol van zijn instelling om het Franse keizerrijk te consolideren, 
de burgers om te vormen tot volgzame onderdanen en de glorie van het vaderland te 
vergroten. Nationale opvoeding – het oogmerk van de Franse Revolutie – was daarmee 
gereduceerd van volksverlichting tot volksbeheersing. 
 
 
De Bataafse Universiteit 

In de vroege negentiende eeuw moest de formele scheiding tussen lager, middelbaar en hoger 
onderwijs nog uitkristalliseren. Toch kende reeds de Bataafse Republiek de facto een geheel 
van scholen dat tussen de lagere en de hogere scholen stond. Er was een gevarieerd aanbod. 
De meest eenvoudige voortgezette scholen waren de Nederduitse scholen waar godsdienst, 
lezen en schrijven tot de belangrijkste vakken behoorden. Eventueel werden rekenen en 
boekhouden onderwezen. Verder waren er Franse en Latijnse scholen die, de namen zeggen 
het al, respectievelijk Frans en Latijn in het curriculum hadden. Godsdienstonderwijs nam ook 
een voorname plaats in. Daarnaast besteedde de leerkracht – naar gelang zijn bekwaamheid – 
aandacht aan vakken als wiskunde, boekhouden, geschiedenis en aardrijkskunde. Latijnse 
scholen onderscheidden zich verder van de andere scholen doordat zij toegang verschaften tot 
de universiteit; zij werden dan ook tot het hoger onderwijs gerekend.28 Gedurende de 
achttiende eeuw ontstond grote kritiek op de Latijnse scholen. Zij zouden niet alleen 
onvoldoende inspelen op de maatschappelijke behoeften, ze zouden ook kwalitatief tekort 
schieten. Dit droeg bij aan een relatieve toename van onderwijs aan de Franse scholen. Maar 
de kwantitatieve afname van Latijnse scholen ten gunste van Franse scholen, en daarmee 
gepaard gaand het vermeende culturele verval, leidde nauwelijks tot hervormingen. De 
maatschappelijke bovenlaag, die zelf doorgaans de Latijnse school had doorlopen, begreep 
goed dat dit proces bijdroeg aan de elitaire status van Latijnse scholen.29 

Anders dan bij de Latijnse scholen lag de zorg voor het overige hoger onderwijs 
meestal niet bij de steden maar bij de gewesten. Allereerst waren er twee grote provinciale 
universiteiten, te weten Leiden en Groningen. Vervolgens waren er twee kleinere gewestelijke 
universiteiten: het Friese Franeker en het Gelderse Harderwijk. De Utrechtse universiteit was 
als enige een stedelijke instelling. Tussen de Latijnse scholen en de universiteiten stonden de 
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Illustre of Doorluchtige scholen, zonder het ius promovendi, waarvan alleen het Amsterdamse 
en het Deventer Athenaeum van betekenis waren.30 

Analoog aan de bezorgdheid over het lager en middelbaar onderwijs waren inwoners 
van de Zeven Provinciën eind achttiende eeuw over het algemeen vrij somber over de 
toestand van het universitaire onderwijs. Niet geheel onterecht, want vergeleken met de 
zeventiende eeuw was sprake van een achteruitgang, zowel wat wetenschappelijk niveau als 
studentenaantallen betreft. Debet hieraan was het einde van de grootschalige peregrinatio 
academica die voorheen grote aantallen Europese studenten naar de Republiek deed afreizen. 
Anders dan in andere landen was dit proces niet ondervangen door een ‘nationalisering’ van 
het hoger onderwijs. Terwijl overal in Europa het hoger onderwijs zich ging toespitsen op de 
eigen bevolking en steeds vaker niet het Latijn – de academische lingua franca – maar het 
Duits, Italiaans, Frans of Engels de voertaal was, bleven de universiteiten in de Republiek 
vasthouden aan het Latijn. Bovendien richtten zij zich steeds meer naar binnen: waar geleerde 
genootschappen de internationale wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet volgden, daar 
hielden de universiteiten vast aan de traditionele en theoretische invulling van het onderwijs.31 

Toen de Bataafse Revolutie ook de Noordelijke Nederlanders dwong tot 
nationalisering van onderwijs en wetenschap – en zo een definitief einde maakte aan alle 
internationale pretenties van de universiteiten – was, om de woorden van Wijnand Mijnhardt 
te gebruiken, de ‘identiteitscrisis’ compleet.32 Overtuigd dat de Bataafse Republiek slechts de 
middelen had om één universiteit te financieren, speelden volksvertegenwoordigers met het 
idee van een ‘Nationale Hogeschool’ of ‘Bataafsche Universiteit’ die te Leiden gestalte zou 
moeten krijgen. Om ‘den gehelen kreits van wetenschappen en kunsten in derzelver volle 
uitgebreidheid, volledig te kunnen beoeffenen’, zou deze universiteit voorzien moeten worden 
van de meest moderne apparatuur, voldoende naslagwerken, verscheidene laboratoria en een 
omvangrijk universiteitscomplex. De Commissie voor Publiek Onderwijs meende dat de 
universiteit moest ‘worden ingericht overeenkomstig den tegenwoordigen staat der cultuur in 
Europa’, om aansluiting te vinden met het buitenland.33 Schaalvergroting zou nodig zijn om in 
te spelen op de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen.34 Ook om ideologische redenen 
werd dit proces als onvermijdelijk gezien. De groeiende behoefte aan het bevorderen van 
vaderlandsliefde was namelijk niet in overeenstemming te brengen met het regionaal-
georiënteerde onderwijs dat eerder bijdroeg aan de gewestelijke eigenheid.35 

Om minder gefortuneerde ouders in staat te stellen hun kinderen te laten studeren zou 
er een aantal zogeheten ‘academiën’ of ‘wetenschappelijke scholen’ moeten worden 
opgericht, waar studenten de eerste beginselen van wetenschap en kunst kon worden 
bijgebracht. Maar het gemaakte onderscheid tussen universiteit en academie werd betwist. 
Een heikel punt was ten eerste dat alleen de Nationale hogeschool het ius promovendi zou 
hebben, hetgeen rechtsongelijkheid in de hand zou werken. Want om bijvoorbeeld rechter te 
worden, diende men de doctorstitel te dragen. Daardoor inwoners uit het westen van de 
Bataafse Republiek eenvoudiger dat ambt kunnen verkrijgen dan inwoners uit de meer 
perifeer gelegen regio’s. Als tegemoetkoming werd aangedragen om het promoveren 
kosteloos in Leiden aan te bieden.36 Ten tweede konden de volksvertegenwoordigers het niet 
direct eens worden over het aantal academiën, noch waar deze moesten verrijzen. Het idee 
was om de academies zoveel mogelijk te spreiden over het land. Harderwijk en Groningen 
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gooiden hoge ogen evenals Bataafs Brabant. De vrees was dat veel Brabanders anders te 
Leuven zouden studeren, zoals in het verleden.37 Uiteindelijk werd Groningen, Harderwijk en 
Breda toegezegd dat aldaar een wetenschappelijke school zou worden gesticht.38  

Met de omwenteling van 22 januari 1798 en het opstellen van een Bataafse grondwet 
kwam ruimte voor nieuwe ideeën. Leiden zag zijn kans schoon en schreef op 21 februari een 
brief aan de Nationale Vergadering. De curatoren van de Leidse universiteit spraken de hoop 
uit dat er spoedig een grondwet zou komen die voor eenheid zou zorgen, en dat die eenheid 
ook tot uiting zou komen in een nieuwe ordening van het universitair systeem. Een bloeiende 
universiteit, zo meenden zij, ‘zou de plaats van veele kwynende zo wel Hooge als 
Doorluchtige Schoolen vervangen’.39 Maar tot één Nationale Universiteit zou het nooit 
komen. De meeste universiteiten – uitgezonderd Groningen en Franeker – toonden weinig 
hervormingsijver, terwijl de parlementariërs niet verder kwamen dat het debatteren over 
nieuw wetenschappelijk onderwijs. Bovendien was de Bataafse politiek na 1801 gericht op 
federalisering; dit betekende een zeker herstel van de gewestelijke autonomie en van de oude 
universitaire voorrechten die de universiteiten gedurende het ancien régime hadden genoten.40 
Alle hoogleraarbenoemingen bijvoorbeeld, die vanaf 1798 de bevoegdheid waren van de 
Agent van Nationale Opvoeding, kwamen in 1801 terug in handen van de plaatselijke 
overheden. Tot slot kenden de Nederlanders een wetenschapsopvatting die – geheel in lijn 
met de Nutsdenkbeelden – gericht was op de verspreiding van kennis (volksopvoeding) en 
niet op utilitaire kennisproductie.41 Deze spanning tussen nationale opvoeding en 
wetenschapsbevordering bepaalde in hoge mate de decentrale ordening van het Nederlandse 
hoger onderwijs. Overtuigd van het morele dal waarin de Bataafse Republiek zich zou 
bevinden, kreeg het lager onderwijs tot 1806 de meeste aandacht. 
 
 
De eerste hervormingsideeën onder Lodewijk Napoleon 

Ten tijde van het Koninkrijk Holland vervaardigden verscheidene personen plannen voor de 
hervorming van de Nederlandse universiteiten. De twee bekendste hiervan kwamen in 1807 
en 1809 tot stand onder leiding van respectievelijk Johan Meerman en Jean Henri van 
Swinden. Toch ging aan de werkzaamheden van deze heren een geschiedenis vooraf. Een van 
de vroegste voorstudies werd vermoedelijk geschreven in de eerste maanden van Lodewijks 
koningschap door Johan Valckenaer.42 Omdat het openbaar hoger onderwijs in Holland 
volgens Valckenaer ver achter was bij andere landen suggereerde hij om naar het buitenland 
te kijken, en dan met name de Franse écoles normales en de école polytechnique, de Italiaanse 
universiteiten van Bologna, Padua en Pavia, en de Duitse universiteiten van Göttingen, Halle 
an der Saale en Leipzig. Het aantal Hollandse universiteiten diende van vijf naar twee te 
worden teruggebracht, die beide centraal bestuurd moesten worden. Bovendien suggereerde 
Valckenaer om een nationaal wetenschappelijk instituut op te richten en om jonge kunstenaars 
naar Parijs en Rome te sturen.43 

Ook anderen werden door koning Lodewijks overheid gevraagd naar hun mening 
aangaande het hoger onderwijs.44 Zo plaatste Bilderdijk in een brief van 18 augustus 1806 het 
Hollandse onderwijs in Europees perspectief. Zijns inzien waren alleen Leiden en Utrecht in 
staat om voldoende studenten en grote geleerden aan te trekken. Bilderdijk beklaagde zich 
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over de gebrekkige wetenschappelijke uitwisseling met het buitenland. In Engeland sprak 
men het Latijn en Grieks totaal anders uit en in Duitsland was begonnen met het geven van 
onderwijs in de landstaal. Verder moesten de Hollanders opboksen tegen het Franse 
vooroordeel dat zij wel bedreven waren in de handel en nijverheid maar niet in de 
wetenschap.45 Dat de Fransen het Hollandse hoger onderwijs geringschatten blijkt tevens uit 
een rapport van een Fransman dat is gedagtekend op 19 augustus 1806. In het schetsmatige 
Quelques vues sur l’Instruction publique en Hollande beantwoorde een anonymus de vraag 
wat er moest gebeuren met het middelbaar en hoger onderwijs. Volgens de anonieme auteur 
bestond middelbaar onderwijs hoegenaamd niet. De Illustre scholen en de Latijnse scholen 
werden niet als zodanig beschouwd. Aan de universiteiten werden tot zijn ongenoegen geen 
nijverheid of natuurwetenschappen onderwezen: ‘voilà donc une lacune immense’.46 Om het 
wetenschappelijke onderwijs aan de universiteiten te verbeteren, moest hun aantal worden 
teruggebracht. Er waren simpelweg te veel universiteiten om docenten behoorlijk te betalen. 

Aan de hand van bovenstaande stukken werd een uitgebreider plan geschreven over de 
toekomstige inrichting van het Hollandse onderwijs.47 Het Rapport sur les Etablissements 
d’Instruction publique du Royaume de Hollande van 22 september 1806 (waarschijnlijk 
geschreven door Jean-Baptiste-Denis Desprès48) kan worden gezien als een beginselverklaring 
van de koninklijke regering, en het besprak het universitair onderwijs in relatie tot de lagere 
onderwijsniveaus, wetenschap en ‘esprit du gouvernement’. Het droeg dus een politieker 
karakter dan eerdere rapporten: het schoolwezen zou zich moeten voegen naar de nieuwe 
monarchale staatsvorm. Volgens het stuk hing de kwaliteit van de vijf universiteiten sterk af 
van de beschikbare hoogleraren. Er werd verwondering uitgesproken over het geringe aantal 
docenten, het weinige loon dat zij ontvingen en het gebrek aan samenhang in het 
lesprogramma. Iedere hoogleraar volgde zijn eigen koers zonder met zijn collega’s te 
overleggen. Ook over de Illustre scholen was het rapport negatief. De athenea zouden 
compleet losstaan van de centrale overheid en er zou les worden gegeven in gevaarlijke 
ideeën over de monarchie. Vooral de Amsterdamse Illustre school stond in een kwaad 
daglicht.49 Maar omdat de Hollandse natie te zeer verknocht was aan de eigen gebruiken, zou 
het ondoenlijk zijn om een geheel nieuw systeem in te voeren. Met beleid, tact en geduld 
konden alle bestaande scholen onder het toezicht van de centrale overheid worden gebracht. 
Het rapport opperde dat het onderwijsstelsel voortaan ging bestaan uit lager onderwijs, 
Latijnse scholen, Departementale Universiteiten en tot slot de Koninklijke Universiteit. De 
athenea te Amsterdam en Deventer evenals de universiteiten van Utrecht, Franeker, 
Groningen en Harderwijk zouden volgens het rapport omgevormd moeten worden tot 
Departementale Universiteiten die studenten alleen konden opleiden tot de graad van 
‘Bachelier’. Slechts de Koninklijke Universiteit van Leiden verkreeg het ius promovendi. 
Voortaan moest de koning beslissen over alle benoemingen. Departementale professoren 
zouden tevens lid zijn van de Koninklijke Universiteit, en de Leidse leden ereleden. Zo zou 
dus een fictieve eenheidsuniversiteit zijn geschapen. Het ideaal dat dit ontwerp uitdroeg, 
vertoonde onmiskenbare overeenkomsten met dat van de Keizerlijke Universiteit. Traditie en 
vernieuwing moesten hand in hand gaan. Ook de nadruk op hiërarchie en de verregaande 
overheidsbemoeienis deden aan de Franse Universiteit denken. Niettemin ging het hier in 
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wezen om een aanpassing van de bestaande Bataafse onderwijsorganisatie. Van een kopie van 
de Université impériale, wier vorm in september 1806 nog onzeker was, was geen sprake. 
 
Johan Meerman op de bres voor de kleine universiteiten 

Op grond van bovenstaande verslagen nam koning Lodewijk eind 1806 het besluit om een 
commissie in te stellen die een rapport moest schrijven over de toekomstige organisatie van 
het hoger onderwijs en de wetenschap in het Koninkrijk Holland. Johan Meerman werd op 20 
november voorzitter van deze commissie.50 Zij moest nagaan hoe andere Europese landen met 
de wetenschappen en kunsten omsprongen. Toch wilde Meermans commissie zich niet 
baseren op de Keizerlijke Universiteit: 
  

Eene wet laatstelijk in Frankrijk daargesteld, heeft den aart der universiteiten 
veranderd, maar nog niet anders opleverende als het ruwe denkbeeld van Eene 
Keizerlijke Universiteit op te richten heeft zij de bijzonderheden van deze hervorming 
tot latere tijden verschooven.51 

 
Wanneer wel naar buitenlandse voorbeelden zou worden gekeken, zo betoogde de 
commissieleden, moest meer tijd worden uitgetrokken. Ook deden ze geen uitspraak over het 
aantal universiteiten in Holland. ‘Het is uwe Majesteit bekend, dat wij in ons midden 5 
Universiteiten en 3 Kweekschoolen hebben’, maar de commissie achtte de tijd die zij had 
gekregen te kort om de vraag te antwoorden, ‘of het getal van omtrent 8 Universiteiten, voor 
de uitgestrektheid van dit Rijk niet te groot is’. 
 Om deze redenen besloot Lodewijk Napoleon tot het instellen van een tweede 
commissie. Meerman, begin 1807 door koning Lodewijk aangesteld als directeur-generaal 
voor onderwijs en wetenschappen startte een onderzoek naar de bevordering van het culturele 
leven in het Koninkrijk Holland en naar een reorganisatie van het hoger onderwijs.52 Dit 
nieuw opgerichte directoraat-generaal, dat onderdeel uitmaakte van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, vertoonde in zijn taken sterke overeenkomsten met het Agentschap van 
Nationale Opvoeding. Meerman moest ‘zich poogen bekend te maken met alles wat den Staat 
der Wetenschappen in dit Koningrijk betreft: inzonderheid den toestand der geleerde en 
letterkundige genootschappen, der Universiteiten, gijmnasien, Latijnsche Scholen, de 
voornaamste Bibliotheken en andere verzamelingen in het vak der Wetenschappen’. Ook 
moest hij ‘eene correspondentie openen met kundige lieden in Frankrijk en andere Landen, 
ten einde hier door ook onderricht te zijn wat er aldaar in alle deeze opzichten bestaat’.53 

Meermans commissie diende in een tijdsbestek van vier maanden verslag te doen van 
de situatie elders en een plan op te stellen voor Holland. Daartoe werd informatie vergaard uit 
Frankrijk, Duitsland en het koninkrijk Italië. Het aantal en de ordening van de universiteiten 
bleven voorlopig onveranderd. Wel startte de overheid onmiddellijk met een nationalisering 
van het hoger onderwijs. Om de macht van de curatoren te verzwakken ten gunste van de 
overheid moesten vacante leerstoelen vanaf 7 januari 1807 aan het ministerie van 
Binnenlandse Zaken gerapporteerd worden zodat de koning uit een voordracht van de 
curatoren een nieuwe hoogleraar kon kiezen. Ook de athenea, van origine zuiver stedelijke 
instellingen, vielen vanaf 14 maart onder deze regeling, waarmee het benoemingsrecht op alle 
instellingen voor hoger onderwijs bij de centrale overheid kwam te liggen.54 
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De werkzaamheden van Meermans commissie werden in januari 1807 bemoeilijkt 
door de eerste ‘nationale ramp’ in de Nederlandse geschiedenis: de ontploffing van een 
kruitschip midden in Leiden op het Rapenburg. Bij deze ramp kwamen meer dan 150 
personen om het leven, onder wie twee professoren, en raakten duizenden gewond. De Leidse 
universiteit, die enige schade had opgelopen aan het Academiegebouw en haar 
wetenschappelijk collecties, kreeg na de ramp van Lodewijk Napoleon als troost het predikaat 
‘koninklijk’. Dit beschouwden de Leidenaren als een uitnodiging om eindelijk de ‘Nationale 
Universiteit’ te worden. Op 14 februari 1807 ontving de Staatsraad het Projet de mesures en 
faveur de l’Université établie en Leide, opgesteld door Leidse curator Pieter van de Kasteele. 
Het eerste artikel stelde dat de Koninklijke Universiteit die van Leiden moest zijn omdat:  
 

Son antiquité, l’origine de son institution, et son lustre reconnu hors du pays, 
légitiment une pareille distinction. (…) Dès qu’elle est la plus ancienne, et la plus 
célèbre, elle peut à juste titre être élevée au-dessus des autres.55 

 
Kortom, de universiteit van Leiden zou als oudste en bekendste instelling voor universitair 
onderwijs verheven zijn boven alle andere. Daarom voorzag het plan dat bepaalde takken van 
wetenschap (astronomie bijvoorbeeld) voortaan alleen te Leiden konden worden gedoceerd, 
daartoe zou een observatorium moeten worden gebouwd. Wanneer op een universiteit elders 
een leerstoel astronomie vacant kwam, mocht deze niet meer worden ingevuld. Bovendien 
moesten de instrumenten, wanneer deze met overheidsgeld waren bekostigd, naar Leiden 
worden overgebracht, zo vond Van de Kasteele. 

Op 27 februari 1807 schreef Meerman de koning dat hij kennis had genomen van Van 
de Kasteeles plan betreffende de bevordering van diens universiteit. Meerman maakte 
bezwaar hiertegen. Hij en zijn commissieleden waren immers druk doende om de zaken 
grondig aan te pakken, om die reden hadden zij vier maanden de tijd gekregen en waren er 
zelfs informanten naar Frankrijk, Duitsland en het koninkrijk Italië gestuurd. Was het niet 
nuttiger om te wachten totdat de commissie haar arbeid had voltooid en om naderhand de 
uitkomst van de plannen van de verschillende universiteiten te vergelijken? Koning Lodewijk 
beaamde dat Meerman en zijn commissie zich moesten buigen over het ontwerp, niet de 
Staatsraad.56 Al snel lieten ook de universiteiten van zich horen. De overheid ontving van de 
overige universiteiten verzoeken om niet op dit plan in te gaan. De Utrechtse curator Cambier 
ging in het offensief en verlangde dat Utrecht, net als Leiden, de titel van Koninklijke 
Universiteit mocht dragen en de voorechten genieten die daarbij gepaard gingen.57 Adriaan 
Gillis Camper, voormalig curator van de Franeker Universiteit, sprak op meerdere 
gelegenheden zijn zorg uit over de Leidse aspiraties en verzocht de overheid om zijn 
universiteit toch niet op te heffen. Dat zou een verlies voor Friesland zijn.58 

Naar aanleiding van het Leidse plan en de protesten daartegen volgde in Meermans 
commissie een discussie over het wenselijke aantal universiteiten. Alle commissieleden 
meenden dat universiteiten twee doelen dienden. In de eerste plaats waren ze gericht op het 
verspreiden van kennis onder de bevolking, in de tweede plaats waren ze tot nut van de plaats 
waar ze gevestigd waren. Het credo van Meerman en de zijnen was: ‘Emulatie, zonder 
schadelijke rivaliteit’. Meerdere universiteiten waren beter dan één omdat zij zich aan elkaar 
zouden optrekken. Aldus betaalden investeringen in het hoger zichzelf terug, ofwel via de 
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plaatselijke economie die door hoge scholen gestimuleerd werd, ofwel via de verbetering van 
handel en nijverheid. Niettemin voorzag de commissie dat er enige differentiatie in het 
universiteitenaanbod moest komen: Leiden zou de beroemdste docenten moeten krijgen om 
zo een voortrekkersrol te kunnen spelen en buitenlandse studenten te lokken. De overige vier 
universiteiten dienden zich toe te leggen op de verspreiding van kennis en het verzorgen van 
de vooropleiding van Leidse docenten.59 Meerman pleitte bij de koning derhalve voor het 
behoud van de kleinere universiteiten. Zij zouden een zeer heilzame invloed kunnen hebben 
wanneer ze verder bevorderd zouden worden. Zo konden ze ‘aan veel ouderen de gelegenheid 
geeven, om hunne kinderen in de buurt hunner Woonplaatsen (…) te laaten studeeren’, en 
voor relatief weinig geld. Minderbemiddelden werden zo eveneens in staat gesteld een 
universitaire opleiding te genieten.60 De Leidse pretenties werkten uiteindelijk averechts en 
Meermans commissie adviseerde Lodewijk alle vijf universiteiten te behouden.61 De koning 
reageerde positief op het besluit van de commissie. Hij vroeg zelfs of het nuttig zou zijn om in 
die departementen waar geen universiteiten waren toch een aantal op te richten – een 
opmerkelijk voorstel dat weinig bijval kreeg. 
 Op 11 juni presenteerde de commissie haar bevindingen, maar het rapport voldeed niet 
aan de verwachtingen van de regering. Zo werd het té utilitair bevonden. Dit was met name 
het geval dankzij de inbreng van commissielid Martinus van Marum. Hij huldigde utilitaire 
denkbeelden, bijgevolg had hij veel aandacht aan de toegepaste natuurwetenschap 
geschonken. Ondanks dat de natuurwetenschappen in lijn met de Hollandse traditie verbonden 
bleven met de wijsgerige faculteit had Van Marum ervoor geijverd dat alle toegepaste 
natuurwetenschappen gedoceerd zouden gaan worden aan de universiteiten. Dit ging velen 
echter nog steeds te ver.62 Verder was het rapport te beknopt, besteedde het nauwelijks 
aandacht aan het niet-universitaire onderwijs, en veronachtzaamde het de Latijnse scholen. De 
voornaamste wijzigingen die Meermans commissie bepleitte, betroffen de faculteiten. Zo zou 
– als in Frankrijk – een letterenfaculteit moeten ontstaan los van de oude filosofische faculteit. 
Verder pleitte Meermans commissie voor maatregelen om de resultaten van de hoogleraren te 
bevorderen. Ook zou een katholieke theologische academie moeten verrijzen nabij een van de 
vijf koninklijke universiteiten, zonder daar onderdeel van uit te maken.63 Hoewel Meermans 
rapport weinig bijval kreeg, werden zijn aanbevelingen overgenomen door latere hervormers. 
 
 
Het ‘Vertoog over de Universiteiten’ 

Om een vollediger en aanvaardbaarder plan te vervaardigen dan dat van Meerman trok de 
regering van koning Lodewijk Jean Henri van Swinden aan. Dat juist Van Swinden hiermee 
werd belast, was niet verbazend gezien de vele belangrijke posities die hij in de wetenschap 
bekleedde. Zo had Van Swinden deel gehad in de totstandkoming van het metrieke stelsel, 
was hij bestuurder geweest van de Bataafse Republiek, en werd hij in 1808 de eerste president 
van het Koninklijk Instituut. De geleerde had een uitgesproken mening over het hoger 
onderwijs. Hij keerde zich af van zeer utilitaire ideeën zoals die van Van Marum: in plaats 
daarvan keek hij naar Göttingen, in zijn ogen een Nederlandse universiteit in zijn meest ‘pure’ 
vorm.64 Verder werden J.A. Bennet en Valckenaer aangesteld als commissieleden van Van 
Swindens commissie. Ten slotte nam op 8 november J.F. van Beeck Calkoen zitting in de 
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commissie-Van Swinden.65 ‘Een commissie benoemen voor het onderzoek van een 
commissie-rapport’, schreef de historicus Brummel in 1951, ‘het is wel een zeer Hollands 
middel!’ 66 Maar Van Swinden en de zijnen deden veel meer dan dat. Ten eerste richtten zij 
zich op de al genoemde hiaten in Meermans rapport; zo werden ditmaal ook de Latijnse 
scholen – het ‘middelbaar onderwijs’ – meegenomen. Ten tweede produceerden zij een 
coherente synthese van allerlei eerdere rapporten die onder koning Lodewijk waren 
verschenen. Ten slotte moest de commissie zich uitspreken over zaken die tot dusverre waren 
veronachtzaamd, zoals de hervorming van de Illustere scholen. En anders dan Meerman kreeg 
Van Swinden de expliciete opdracht om na te gaan in hoeverre de organisatie van de 
Keizerlijke Universiteit het Koninkrijk Holland van nut kon zijn.67 

Ondertussen bleven er problemen met het hoger onderwijs die, zolang Van Swindens 
commissie bezig was, moesten worden opgelost. De mate waarin de overheid mocht ingrijpen 
in de academische organisatie was een punt van twist tussen bestuurders en scholen. Lodewijk 
trachtte de wildgroei in het hoger onderwijs aan banden te leggen door alle nieuwe scholen op 
het gebied van beroeps- en hoger onderwijs te verbieden. Ofschoon de koning het nut inzag 
van dergelijke scholen wilde hij verhinderen dat er naast de vijf bestaande universiteiten nog 
meer instellingen zouden ontstaan. Zijns inziens was dat een verkeerde ontwikkeling omdat 
deze scholen zich onttrokken aan het strikte staatstoezicht.68 Ook de bestaande universiteiten 
moesten strenger gecontroleerd worden. De koning bemoeide zich bijvoorbeeld met de 
verdeling van de verschillende leerstoelen in zijn koninkrijk en de controle op het onderwijs.69 
Zo kwam het Lodewijk ter oren dat de universiteit van Harderwijk zeer weinig voorwaarden 
stelde aan de verlening van de graad van doctor in de medicijnen. De koning was 
onaangenaam verrast en gebood de artsen in kwestie naar Leiden te gaan om een nieuw 
examen af te leggen. Wanneer de universiteit haar gedrag niet verbeterde, zo dreigde 
Lodewijk, zou het voortbestaan ervan hoogst twijfelachtig worden.70 

Op 24 juni 1809 bood de Commissie-Van Swinden haar Mémoire sur les Universités 
aan, dat door Dassevael tussen april en juni in het Nederlands was vertaald als het Vertoog 
over de Universiteiten.71 Aan de hand van Meermans rapport, het commentaar daarop van 
minister Mollerus’ en een reeks verslagen van Adriaan van den Ende, had Van Swindens 
commissie zich een mening gevormd over het Hollandse schoolwezen. Evenwel zette zij zich 
af tegen het ontwerp van Meerman dat volgens de commissie niet in praktijk was te brengen. 
Naar aanleiding van Lodewijks besluit van 20 oktober 1808 had de commissie de statuten van 
de Keizerlijke Universiteit bestudeerd waaruit enkele ideeën waren geput.72 De Franse 
Keizerlijke Universiteit vormde dan een inspiratiebron, Van Swinden, Bennet, Valckenaer en 
Van Beeck Calkoen hadden ook de Duitse universiteiten bestudeerd. Nochtans kon het Duitse 
model niet hun volledige goedkeuring wegdragen. Het onderwijsaanbod aldaar was te groot; 
een klein land als het Koninkrijk Holland moest zich bescheidener opstellen. Bovendien ging 
het grote aanbod van onderwijs gepaard met een zeer grote onderwijslast, hetgeen de 
commissie kwalijk vond. 

Wat was het oordeel van Van Swinden cum suis over de staat van het Hollandse hoger 
onderwijs? De commissie merkte op dat er aanzienlijke verschillen bestonden tussen de 
universiteiten. De organisatie van elke universiteit kwam overeen met de plaatselijke 
gewoonten, maar daardoor bestond er geen enkele band tussen de academies onderling.73 Net 
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als Meermans commissie waren de auteurs van het Vertoog overtuigd van het nut van alle 
universiteiten. Voortaan moesten deze echter niet meer gezien worden als afzonderlijke 
academies maar als vijf takken van één Koninklijke Universiteit. Het behoud van alle 
universiteiten, zoals de koning al eerder had besloten, maar ze lager dan Leiden te stellen, 
vond de commissie schadelijk. De facto zou dat de opheffing betekenen van de overige vier 
universiteiten. Uiteraard zouden er altijd onderlinge verschillen blijven bestaan, zo betoogde 
de commissie. Leiden was per definitie groter dan Utrecht en Groningen, die op hun beurt 
weer Franeker en Harderwijk voorbijstreefden. Daarom moesten ze stuk voor stuk worden 
gereorganiseerd; elke academie zou zo haar plaats krijgen binnen de Koninklijke Universiteit. 

Om de organisatie verder te verbeteren zou koning Lodewijk moeten worden 
aangesteld als het hoofd van alle onderwijsinstellingen.74 Dit idee, dat men al langer had, was 
verder uitgewerkt aan de hand van de statuten van de Keizerlijke Universiteit. Alleen onder 
auspiciën van de koning werden diploma’s verleend, curatoren en rectoren benoemd, 
leerstoelen ingesteld, salarissen bepaald, et cetera. De Hollandse koning zou kortom enkele 
functies op zich moeten nemen die in Frankrijk door de grootmeester werden vervuld. Ook 
werd het idee van een Universiteitsraad uit Frankrijk overgenomen. Deze raad, bestaande uit 
afgevaardigden van alle universiteiten, zou worden voorgezeten door de minister van 
Binnenlandse Zaken. Daarnaast opperde Van Swinden om een directeur-generaal voor 
Openbaar Onderwijs aan te stellen (à la Fourcroy) om de minister van advies te dienen. 
Bovendien zou de directeur-generaal zitting nemen in de besturen van alle universiteiten.75 
Verder diende de interne universitaire organisatie te worden gewijzigd. Zo volgde het Vertoog 
de mening van Johan Meerman over de taakverdeling tussen universiteiten. Gepleit werd voor 
een opsplitsing van Faculteit der Wijsbegeerte en de Faculteit der Letteren. Net als in het 
plan-Meerman werden de natuurwetenschappen geschaard onder de filosofie. De 
letterenfaculteit moest naast de traditionele studies Latijn en Grieks ook (kunst)geschiedenis 
en archeologie gaan aanbieden. Bovendien adviseerden de commissieleden om de leerstoel 
Nederlands van Siegenbeek te behouden onder de noemer ‘histoire de la littérature moderne’. 

Al gaf de commissie een negatief advies over de stichting van nieuwe universiteiten, 
er moest wel een oplossing komen voor de departementen die verstoken waren van hoger 
onderwijs. Van Swinden bepleitte het behoud van de florerende Illustre scholen van 
Amsterdam en Deventer op voorwaarde dat hun opzet sterk werd gewijzigd. Omdat 
universiteiten zich enkel richtten op zaken die het gehele koninkrijk van nut waren, stelde Van 
Swinden voor om de Illustre scholen van nut te maken voor de stad. Illustre scholen zouden 
zich voortaan vooral bedienen van landstaal omdat het Latijn de participatie van een groot 
deel van de stedelijke bevolking bemoeilijkte. De precieze invulling van het curriculum liet 
Van Swinden open zodat deze kon worden toegespitst op de behoeften van de stad. De 
nieuwe oriëntatie van Illustre scholen hield in dat naast de traditionele vakken ook chemie, 
tekenen, mechanica, nijverheid, architectuur, hydrotechniek, navigatie werden opgenomen in 
het studieaanbod. Utilitair onderwijs kreeg dus wel degelijk een plaats binnen het 
schoolwezen dat de Commissie-Van Swinden voor ogen stond. Enerzijds zouden onder meer 
natuur- en scheikunde gedoceerd gaan worden aan de filosofische faculteit, anderzijds zouden 
de voormalige athenea zich meer gaan toeleggen op het verwerven van praktische 
vaardigheden. Wel stonden deze scholen in lager aanzien dan de universiteiten. Dit 
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statusverschil kwam ook naar voren in de titulatuur; weliswaar mochten docenten aan de 
Illustre scholen de titel van professor dragen, alleen leden van de Koninklijke Universiteit 
werden gesierd met de titel van professeur royal.76 Tekenend voor zijn houding is dat Van 
Swindens als voorzitter van de Eerste Klasse van het Koninklijk Instituut fel gekant was tegen 
de oprichting van een polytechnische school naar voorbeeld van de Ecole polytechnique. 
Zijns inzien was Holland te klein en volstonden de bestaande opleidingen uitstekend.77 

Het theologische onderwijs moest een speciale status krijgen binnen het hoger 
onderwijs. In een laat stadium, op 20 februari 1809, had koning Lodewijk Van Swinden, 
Bennet, en Valckenaer gevraagd naar hun mening inzake de opleiding van katholieke 
theologen. De Commissie-Van Swinden meende dat er voor de specifieke opleiding van 
katholieke geestelijken een aparte opleiding diende te komen die strikt was gescheiden van de 
Koninklijke Universiteit. Zij wees erop dat aan enkele Duitse universiteiten gezamenlijk 
godsdienstonderwijs werd gegeven, maar dat deze ontwikkeling in haar ogen onwenselijk 
was. Ook streefden de commissieleden naar een ruimtelijke segregatie tussen protestanten en 
katholieken. Wegens niet nader genoemde ‘gevoeligheden’ mocht de katholieke theologische 
opleiding niet worden gesticht in of nabij een universiteitsstad, waarmee Van Swinden en zijn 
commissie een behoud van de bevoorrechte positie van de Hervormde kerk voorstonden.78  
 Op het gebied van het voortgezet onderwijs hadden Van Swinden en de zijnen veel 
werk verzet. Het gehele middelbaar onderwijs moest op de schop. Zeer negatief was men over 
de Latijnse scholen die werden gezien als archaïsche overblijfsels waar gebrekkig Latijn en 
Grieks gedoceerd werd.79 Bovendien schoot de kennis van andere talen en vakken – die in 
vergelijking tot het Latijn steeds belangrijker werden – erbij in en was geen enkele Latijnse 
school openbaar. Een andere ontwikkeling die Van Swindens commissie signaleerde, was de 
toevloed van buitenlandse privaatdocenten. Zeer tegen de zin van de commissie werden steeds 
meer Zwitsers en Duitsers door welgestelde ouders aangetrokken om privélessen te 
verzorgen. Maar omdat men geen consensus wist te bereiken over een eventuele hervorming, 
gaf men drie opties ter verbetering van de middelbare scholen. De eerste was om naast de 
Latijnse scholen nieuwe scholen te beginnen, die zich op andere vormen van kennis richtten, 
met name om de schooljeugd praktische vaardigheden bij te brengen. Deze optie vond de 
commissie in meerderheid niet wenselijk omdat de Latijnse scholen op de oude voet door 
zouden kunnen gaan. De tweede oplossing was het instellen van tweetrappig middelbaar 
onderwijs. Na de lagere school zouden kinderen naar een Ecole générale gaan, alwaar zij twee 
of drie jaar onderricht kregen in de beginselen van rekenen, natuurkunde, Nederlands, Frans 
en theologie. Daarop zou het gymnasium volgen dat klassieke talen, letterkunde, geografie en 
geschiedenis in het curriculum had. De cursusduur van het gymnasium moest vier of vijf jaar 
worden. Voor de derde en laatste oplossing grepen de commissieleden terug op een voorstel 
dat minister Mollerus had gedaan op 8 februari 1808. Mollerus had bij de koning gepleit voor 
het instellen van één algemene middelbare school (tevens gymnasium genaamd) die vijf of 
zes jaar moest duren. Hier leerden kinderen het Latijn en Grieks, zoals op de oude Latijnse 
scholen, maar zou eveneens les worden gegeven in verscheidene moderne talen en exacte 
vakken. 
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De Keizerlijke Universiteit over het Vertoog 

In het jaar dat volgde op de publicatie van het Vertoog werkte de regering aan de mogelijke 
implementatie van het plan-Van Swinden. Al stond de Hollandse Staatsraad positief 
tegenover het uitvoerige ontwerp, Lodewijk had enkele bedenkingen. De koning brak een lans 
voor de beroepsopleidingen. Met name wilde hij meer aandacht voor een marineschool en een 
Waterstaatsopleiding die in het Vertoog slechts zijdelings behandeld waren. Ook maakte hij 
bezwaar tegen de term ‘definitief onderwijs’ die de commissie aan het hoger onderwijs had 
gegeven. Voor de meeste Hollanders was het voortgezet onderwijs de hoogste onderwijsvorm 
die ze ooit zouden genieten, en daarom net zo goed ‘definitief’ als een universitaire opleiding. 
Een ander bezwaar betrof de aard van de universiteit. Van Swinden wilde een onderscheid 
maken tussen universitaire docenten die zich zouden toeleggen op het onderwijs en op 
professoren die zich uitsluitend bezighielen met het doen van wetenschappelijke 
ontdekkingen. Koning Lodewijk was tegen het dit onderscheid, de laatste functie kon zijns 
inziens alleen vervuld worden door het pas opgerichte Koninklijk Instituut. Lodewijk pleitte 
verder voor een neutrale theologische opleiding voor alle geloofsrichtingen en kwam op voor 
de rechten van katholieke theologiestudenten. De regels die de commissie deze studenten 
voorschreef, moesten volgens hem evengoed gelden voor de hervormden.80 
 Om feedback te krijgen op zijn ideeën verzocht Lodewijk Napoleon in het vroege 
voorjaar van 1810 grootmeester Fontanes om het Vertoog over de Universiteiten aan een 
onderzoek te onderwerpen. Het was de inspecteur Joseph Joubert die op last van de 
grootmeester het Hollandse systeem tegen het licht hield. Reeds aan de orde kwam Jouberts 
gematigd positieve beoordeling van het Hollandse lager onderwijs. Hij velde echter een 
vlijmscherp oordeel over het middelbaar onderwijs. Dat was zijns inziens het gebrekkigste 
onderdeel van het hele Vertoog. Hij sprak geen duidelijke voorkeur uit voor een van de drie 
verschillende scenario’s die de commissie geschetst had, maar verzette zich met name tegen 
het onderscheid dat Van Swinden wilde maken tussen scholieren die geen klassieke talen 
kregen onderwezen en scholieren die dat wel kregen. ‘C’est séparer ce qui doit être réuni’, 
want elke leerling had volgens de Fransman belang bij kennis van het Latijn en Grieks.81 
Hiermee verband houdt Jouberts tweede bezwaar: het middelbaar onderwijs was te veel 
gericht op het verwerven van kennis en te weinig op het aankweken van ‘goede smaak’. En 
dat terwijl de auteurs van het Vertoog het middelbaar onderwijs kenschetsen als éducation 
littéraire, stelt Joubert verbaasd. Deze veronachtzaming zou er het gevolg van zijn dat de 
Hollanders te veel hamerden op kennisverwerving; ze zouden savoir boven goût stellen.82  
 Daarentegen was Jospeh Joubert zeer te spreken over de beoogde reorganisatie van het 
hoger onderwijs. Los van de term ‘definitief onderwijs’, waar hij evenals koning Lodewijk 
ongelukkig mee was, sprak Joubert een vrij positief oordeel uit over de beoogde Koninklijke 
Universiteit. Hij adviseerde de grootmeester om dit deel van het ontwerp goed te lezen, ‘la 
plupart des dispositions qu’elle contient méritent d’être méditées et imitées’.83 Verder wees hij 
op de zelfstandigheid van de Hollandse studenten. Het schoolsysteem stimuleerde hen om 
zich goed te gedragen en op de studie toe te leggen. Indien nodig werden zij met zachte hand 
tot de orde geroepen. Ofschoon Joubert de aanbeveling deed om het Hollandse hoger 
onderwijs als voorbeeld te nemen, was het niet zo dat Van Swindens ontwerp volledig 
beantwoordde aan zijn eisen. Het bevreemde Joubert dat het academisch onderwijsprogramma 



 

 
167 

 

overvol was. Ter illustratie nam hij de rechtenstudie, die onder meer bestond uit de 
letterkunde van de Grieken tot het heden, logica, moderne geschiedenis, oudheidkunde, 
rechtsgeschiedenis, scheikunde, wiskunde en een reeks reguliere juridische vakken. ‘Tout cela 
pour être advocat!’, verbaasde Joubert zich.84 

Inspecteur-generaal Joubert prefereerde een meer ideologisch geladen onderwijs, dat 
gericht was op het verspreiden van deugdzaamheid en bon goût. De raadgever eindigde zijn 
briefwisseling met Fontanes over het Hollandse onderwijs dan ook met een lofzang op de 
geestelijken die in het verleden het Franse onderwijs verzorgden. Aan de hand van Joseph 
Jouberts oordeel rapporteerde Louis de Fontanes aan koning Lodewijk. Wanneer men de brief 
van Fontanes erop naslaat, ziet men dat de grootmeester zo goed als alle suggesties van 
Joubert overnam. Graag zag Fontanes dat de Hollanders grotere waarde zouden hechten aan 
het Latijn en minder aan pure kennis. Meer aandacht moest worden besteed aan de letteren. 
Over het hoger onderwijs schreef de grootmeester uitermate positief. Ondanks dat Fontanes 
de koning en Joubert bijviel dat ‘definitief’ onderwijs een verschrikkelijke (effrayante) 
benaming was, vond de grootmeester dat de ideeën in het Vertoog niet alleen nuttig zouden 
kunnen zijn voor het Koninkrijk Holland maar ook voor andere landen. Louis de Fontanes 
waardeerde met name de strikte discipline die men wilde invoeren op medicijn- en 
rechtenscholen. Graag zou hij hetzelfde doen in Frankrijk, al achtte hij dat onmogelijk. Dit 
omdat Franse studenten niet de ‘pure zeden’ en de ‘gematigde geest’ bezaten die de Hollandse 
jeugd zou hebben. Expliciet verwees Fontanes naar de Parijse Ecole de Droit wier studenten 
niet zo volgzaam zouden zijn als de Hollandse.85 Lodewijk Caspar Luzac stond dus niet alleen 
in zijn afkeer van de luidruchtige rechtenstudenten… 
 
 
Invoering van de Keizerlijke Universiteit in Nederland  

Ondanks alle lof werden de ideeën in het Vertoog over de Universiteiten nooit in de praktijk 
gebracht omdat het Koninkrijk Holland in juli 1810 werd ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. 
Onmiddellijk na de Franse inlijving nam Adriaan van den Ende, zonder Johan Meerman op de 
hoogte te stellen, contact op met de grootmeester om die te informeren over de toestand van 
het schoolwezen en allicht over de belangrijke functie die hij daarin vervulde.86 Deze vorm 
van zelfpromotie sorteerde succes, zoals zal blijken. Na de annexatie was het de vraag hoe het 
Hollandse onderwijssysteem aan het Franse kon worden aangepast. Het lag in de lijn der 
verwachting dat gouverneur Charles François Lebrun, hertog van Piacenza, en zijn intendant 
van Binnenlandse Zaken François, Jean Baptiste baron d’Alphonse, vanuit Parijs zouden 
worden opgedragen om de Hollandse departementen voor te bereiden op de introductie van de 
Université impériale. Evenwel nam keizer Napoleon in zijn ‘Organiek decreet’ van 18 oktober 
1810 een afwachtende houding in.87 Dit decreet wijdde slechts drie artikelen (art. 50-52) aan 
het Nederlands schoolwezen. Ten eerste werd besloten dat het onderwijssysteem voorlopig 
ongemoeid zou worden gelaten en de lonen ongewijzigd. Ten tweede zouden alle scholen op 
den duur Franse taalmeesters moeten aanstellen. Ten slotte zou de grootmeester twee leden 
van de Universiteitsraad aanwijzen om onderzoek te doen naar een mogelijke opneming van 
de voormalig Hollandse onderwijsinstellingen. Ook Meerman en zijn medewerkers bij het 
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directoraat-generaal voor Onderwijs, Wetenschappen en Schone Kunsten werden door Lebrun 
tot september 1811 behouden.88 

Grootmeester Fontanes zond François Noël en Georges Cuvier naar de Hollandse 
departementen om een rapport te schrijven over de invoering van de Keizerlijke Universiteit. 
Deze leden van Universiteitsraad waren met zorg gekozen. Inspecteur-generaal François 
Noël, een taalkundige, was als voormalige Franse ambassadeur in de Bataafse Republiek (van 
1795 tot 1798) goed bekend met de nieuw verworven departementen. Georges Cuvier was een 
atypisch lid van de Universiteitsraad. De protestantse Cuvier was niet conservatief, geen 
vertrouweling van Louis de Fontanes, noch deelde hij diens mening over de rol van het 
katholieke geloof in het onderwijs. Juist deze kenmerken maakten hem een aanwinst voor de 
Keizerlijke Universiteit; Fontanes had behoefte aan een protestantse medewerker die weinig 
weerstand zou ondervinden in de Nederlandse en Noord-Duitse departementen. Bovendien 
genoot Cuvier als grondlegger van de paleontologie een grote reputatie. Ook voor Cuvier was 
de betrekking voordelig; op kosten van de Franse staat reisde hij heel Europa rond, bekeek 
collecties, bezocht bevriende wetenschappers en deed enig onderzoek.89 Al op de heenreis 
inspecteerden de twee uitverkoren raadsleden hier en daar het plaatselijke onderwijs om zich 
begin juni bij Lebrun te melden.90 Hun eerste indruk was tamelijk goed. Georges Cuvier was 
met name gecharmeerd van de anatomiecollecties van Sebaldus Brugmans, de rector van de 
universiteit van Leiden.91 Ook Charles Lebrun roemde de Leidse universiteit en haar rector. 
Zij had veel beroemde geleerden voorgebracht, zoals Boerhave, en wist bovendien privélessen 
te combineren met openbare colleges. Op die manier had de universiteit een aardig fortuin 
weten te vergaren. Deze gang van zaken was gelijk aan die te Göttingen, merkte Lebrun op, 
en hij roemde dit Duits-Hollandse model. Hij adviseerde de keizer om na te denken of dit 
voorbeeld kon worden nagevolgd. Franse professoren, wier salaris vaststond, zouden namelijk 
minder geprikkeld worden om zich extra in te zetten. In algemenere termen drukte Lebrun de 
keizer op het hart om vooral ook te kijken naar wat er in het buitenland gebeurde.92 

In de zomer van 1811 doorkruisten de twee inspecteurs van de Keizerlijke Universiteit 
de Nederlandse departementen. Ze maakten onder meer gebruik van de gegevens die onder 
koning Lodewijk waren verzameld maar ze bezochten zelf ook allerlei scholen en voerden 
gesprekken met bestuurders. Daarnaast liet intendant d’Alphonse door Adriaan van den Ende 
een uitvoerig rapport schrijven dat als basis kon dienen voor zijn Aperçu sur la Hollande dat 
de intendant aan de Franse minister van Binnenlandse Zaken moest aanbieden. In 
tegenstelling tot Lebrun (die op zijn minst nog te spreken was over de financiering van het 
Nederlandse onderwijs) was d’Alphonse zeer negatief over de universiteiten. Ze stonden 
volledig los van elkaar. Het enige dat de universiteiten bond, was hun onderlinge rivaliteit.93 

Nadat Cuvier en Noël hun inspectiereis hadden vervolgd naar Duitsland begaf 
Sebaldus Brugmans zich naar Parijs om zich met Fontanes en de Franse minister van 
Binnenlandse Zaken te onderhouden. De voornaamste reden was dat de Hollandse 
onderwijsinstellingen sinds begin 1811 geen geld meer ontvingen. Na enig aandringen was de 
minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Pierre Bachasson graaf De Montalivet (1766-1823) 
bereid uit te betalen, al wist hij niet uit welke kas want daar moest de keizer uitsluitsel over 
geven. Verder lobbyde Brugmans voor de verheffing van zijn universiteit tot academie van de 
Keizerlijke Universiteit. Grootmeester Fontanes vertrouwde hem toe dat de Hollandse 
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instellingen binnen de Keizerlijke Universiteit een zekere eigenheid konden behouden, maar 
dat hij pas na de voltooiing van Cuviers en Noëls rapport harde uitspraken kon doen.94 In dat 
rapport waren Cuvier en Noël kritisch ten opzichte van het Hollandse hoger onderwijs.95 Vijf 
afzonderlijke universiteiten en twee athenea waren eenvoudigweg te veel voor de Nederlandse 
departementen. Zij pleitten voor een universiteit ten oosten van de Zuiderzee en een 
universiteit ten westen daarvan. Ten eerste was dit noodzakelijk omdat de Hollandse 
infrastructuur niet voldeed. Vooral ’s winters, wanneer de kans op overstromingen zeer groot 
was, waren de verbindingen slecht. Ten tweede voerden de Fransen een cultureel argument 
aan; zij maakten melding van de, in hun ogen, vreemde gewoonte van Nederlandse ouders om 
hun kinderen in de buurt te houden, en met vakanties terug naar het ouderlijk huis te halen.96 

De kritiek die Cuvier en Noël op het hoger onderwijs uitten, weerspiegelde zich in het 
keizerlijke decreet van 22 oktober 1811 waarmee de Keizerlijk Universiteit in de Hollandse 
departementen werd ingevoerd.97 De reglementen van de Keizerlijke Universiteit bepaalden 
dat elk arrondissement (dat wil zeggen, de rechtskring behorende bij een hof van appel) één 
universitaire instelling (académie) kreeg. De Nederlandse departementen vormden een 
uitzondering en kregen er twee: Leiden en Groningen (art. 1).98 Franeker en Harderwijk 
werden rücksichtslos gesloten. De universiteit van Utrecht, en de athenea van Amsterdam en 
Deventer werden zogeheten écoles secondaires (art. 5). Ook het middelbaar onderwijs moest 
aan het Franse systeem worden aangepast. Te Leiden, Utrecht en Groningen dienden vóór het 
eind van 1812 drie lycea te worden gesticht (art. 6). Het lagere schoolwezen, de 
schoolopzieners, de departementale commissies en de financieringswijze bleven onveranderd 
(art. 8, 9 en 15). Tevens werden de Hollandse ambtenaren van de Keizerlijke Universiteit 
aangesteld. Zowel Georges Cuvier en François Noël als Louis de Fontanes hadden een hoge 
pet op van Adriaan van den Ende, de architect van het door hun zo bewonderde ‘système 
hollandais’. Van den Ende kreeg een zeer bijzonder functie. Hij werd benoemd tot inspecteur-
generaal van de Keizerlijke Universiteit voor het lager en middelbaar onderwijs.99 Zodanig 
viel hij direct onder grootmeester Fontanes, waarmee hij binnen de hiërarchie van de 
Keizerlijke Universiteit op dezelfde plaats stond als de rectoren die eveneens zich direct tot de 
grootmeester mochten wenden. Daarnaast waren er de reguliere ambtenaren van de 
Keizerlijke Universiteit in de Hollandse departementen. Mede dankzij de lobby van Lebrun 
werd Sebaldus Brugmans rector van de Leidse Academie, bijgestaan door zijn inspecteurs 
Jean Henri van Swinden en Charles Flament.100 Herman Muntinghe werd benoemd tot de 
Groninger rector, Adriaan Gilles Camper en Thomas van Swinderen tot inspecteur.101 Hun 
zeggenschap strekte echter nauwelijks verder dan het onderwijs aan de eigen faculteiten, want 
anders dan in de overige delen van het keizerrijk kwamen het lager en middelbaar onderwijs 
niet aan hen toe maar aan inspecteur Van den Ende. De academies konden slechts overleg 
plegen met Van den Ende en hadden een kleine controlerende rol (art. 10 en 11). 
 
 
Verscherping van het monopolie 

Uit het bovenstaande zou onterecht kunnen worden opgemaakt dat de invoering van de 
Keizerlijke Universiteit vlekkeloos verliep. Dit proces ging echter gepaard met een reeks van 
problemen die niet voorbehouden waren aan de Nederlandse departementen. In het hele 
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keizerrijk werd de periode na 1811 gekenmerkt door toenemende spanningen binnen de 
Keizerlijke Universiteit en wrijvingen tussen universiteit en overheid. Om met de fricties 
tussen overheid en universiteit te beginnen: Louis de Fontanes talmde vaak ’s keizers 
besluiten uit te voeren, noch was de Franse geestelijkheid erg bereidwillig om de orders uit 
Parijs op te volgen. Ook waren veel gemeenten niet van plan om de zeggenschap die zij over 
het onderwijs hadden uit handen te geven. Een belangrijk twistpunt tussen Fontanes en 
Napoleon was de status van particuliere scholen. Napoleon wilde niets weten van kerkelijke 
inmenging in het openbaar onderwijs. Hij erkende het belang van de kerk maar wees de clerus 
tegelijk op zijn plaats. Toch gaf Louis de Fontanes de katholieke kerk en de particuliere 
scholen veel meer speelruimte dan de keizer goedvond.102 Daarom kwam het op 15 november 
1811 tot een Keizerlijk Decreet waarin de keizer harder optrad tegen particuliere instellingen. 
Zo moesten deze scholen voortaan aan dezelfde eisen voldoen als de lycea en moest hun 
aantal sterk worden teruggebracht. Ook mocht elk departement slechts één klein seminarium 
tellen. Verder werd het verboden om in steden en dorpen die nog geen openbaar onderwijs 
kenden een particuliere school te stichten.103 
 Twee oorzaken zijn aan te wijzen voor de wrijvingen binnen de Keizerlijke 
Universiteit. Ten eerste ontbrak nog altijd de gewenste uniformiteit. In 1812 – ten tijde van de 
opneming van Leiden en Groningen – kende het napoleontische onderwijssysteem veertig 
academies, waarvan zes nog niet geheel waren georganiseerd volgens de keizerlijke 
regelgeving. Het ging uitsluitend om academies van buiten de traditionele Franse hexagoon: 
Ajaccio, Bremen, Groningen, Leiden, Munster en Rome.104 Dit neemt niet weg dat er ook 
problemen waren met bestaande academies. Zo hadden veel schoolmeesters, met name op het 
platteland, zich niet bij de Keizerlijke Universiteit aangemeld uit vrees dat zij niet zouden 
worden erkend, uit onvrede met de nieuwe staatsinmenging of simpelweg uit onwetendheid.105 
Ten tweede moesten de financiële afdrachten aan de Keizerlijke Universiteit worden 
hervormd. In elke academie dienden inspecteurs en schoolhoofden ervoor te zorgen dat alle 
scholen regelmatig hun financiële bijdrage leverden aan de Keizerlijke Universiteit. Dat 
gebeurde nauwelijks. Hoewel Louis de Fontanes juridisch alle scholen tot betaling kon 
dwingen, besloot hij de weg van overreding te bewandelen. Deels lukte dit want na het 
decreet van 15 november 1811 daalde het aantal achterstallige betalingen drastisch. Voorheen 
betaalden de chefs d’écoles elk trimester hun afdracht zonder tussenkomst van de 
Academieraden aan de Keizerlijke Universiteit; voortaan werd dit gedelegeerd aan de 
academies. Verder lanceerde de Universiteit een plan om per 1812 de chefs d’écoles aan te 
spreken op hun achterstanden en ze te sommeren deze werkelijk te betalen.106 
 
Financiële problemen 

Ook in de Hollandse departementen moesten alle instellingen zich schikken in de nieuwe 
ordening. En net als in Frankrijk leidde dit tot conflicten tussen de verschillende scholen en 
tussen de Keizerlijke Universiteit en de overheid. Zo rezen er problemen over de financiering 
van het onderwijs. Al een maand na de introductie van de Keizerlijke Universiteit werd de 
bekostiging van het onderwijs in de Hollandse departementen gewijzigd. Was op 22 oktober 
1811 nog bepaald dat de Hollandse departementen 400.000 frank uit de keizerlijke staatskas 
kregen, per 27 november moest dit bedrag komen uit de amortisatiekas.107 Sinds 1805 
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kwamen opbrengsten uit de door Frankrijk geannexeerde gebieden namelijk terecht in een 
aantal speciale kassen, waaronder de amortisatiekas. Met dit geld bekostigde de keizer zijn 
oorlogen, de infrastructuur, de schone kunsten, en meer in zijn algemeenheid alles wat kon 
bijdragen aan de ‘splendeur de l’Empire’.108 Een bijkomend voordeel was dat de nieuwe 
gebieden zichzelf bedropen en daarom geen last waren voor de Franse schatkist. 

Gedurende de hele inlijving bleven er problemen met de bekostiging van het 
Hollandse onderwijs. Gouverneur Lebrun zond met enige regelmaat verontrustende berichten 
aan keizer Napoleon over de financiële toestand van de lokale overheden en het, volgens hem, 
bedroevend niveau van het academisch onderwijs. Om de financiële moeilijkheden het hoofd 
te bieden, verlangde grootmeester Fontanes dat de academies van Leiden en Groningen 
zouden korten op de lonen. Maar zelfs dan, zo betoogde Fontanes, zouden zij meer verdienen 
dan hun Franse collega’s. Niettemin probeerde Lebrun om Fontanes te overreden de 
Hollandse leerkrachten van een redelijk salaris te voorzien. Hoe kunnen de leraren het nieuwe 
systeem accepteren wanneer het directe resultaat ervan is dat ze sterven van de honger? – zo 
vroeg Lebrun.109 Maar in het budget van de Hollandse academies zat geen enkele rek. 

Ook bestond er verschil van mening over de interpretatie van het decreet van 18 
oktober 1810. Artikel 50 daarvan luidde: ‘Tous les Etablissements d’Instruction publique sont 
maintenus – leurs depenses seront payés comme le passé’. Op grond hiervan meenden drie 
Utrechtse professoren (Hermannus Roijaards, Gabriël van Oordt en Jean Theodore Rossijn) 
dat zij recht hadden op een hoger salaris dan de Franse overheid over 1811 had uitgekeerd. 
Voorheen ontvingen ze een deel van hun salaris van de Staten van Utrecht en een deel van de 
stad. De nieuwe regeling bepaalde dat de voormalige universiteit te Utrecht uitsluitend uit het 
stedelijk budget zou worden bekostigd. De hoogleraren vroegen de Franse minister De 
Montalivet om het provinciale deel van hun salaris dat ze niet hadden ontvangen alsnog uit te 
betalen. De minister verwees hen door naar baron d’Alphonse die de Utrechtenaren 
antwoordde dat het ministerie óók had bepaald dat docenten niet zomaar in aanmerking 
kwamen voor een supplément. De Montalivet meende dat de professoren op grond hiervan 
nergens aanspraak op konden maken.110 

Verder moesten de academies de lasten dragen van de opgeheven universiteiten te 
Franeker en Harderwijk. Meerman had de Franse overheid erop gewezen dat deze docenten 
nog doorwerkten omdat zij het als hun plicht zagen te doceren zolang de Hollandse academies 
nog niet waren georganiseerd – ondanks het Franse bevel om de colleges te staken. Meerman 
verzocht daarom de docenten door te betalen, van wachtgeld te voorzien en de overgebleven 
onderwijsinstellingen zo spoedig mogelijk te organiseren. De Nederlandse academies leden 
grote financiële schade aangezien ze net als alle andere scholen sinds januari 1811 geen geld 
ontvingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken; dit ondanks de mondelinge toezegging 
van De Montalivet aan Brugmans had gedaan.111 Fontanes willigde Meermans verzoek in. De 
professoren van de voormalige universiteiten die hun baan hadden verloren, konden 
aanspraak maken op een ‘indemnité provisoire’. Totdat zij een nieuwe betrekking vonden, 
hadden ze recht op vijftig procent van het laatstverdiende loon. Voor deze schadevergoeding 
konden zij aankloppen bij Adriaan van den Ende.112  
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De écoles secondaires 

Behalve over de financiering van het Hollandse onderwijs waren er onduidelijkheden over de 
positie van de scholen te Amsterdam, Deventer en Utrecht. Het Amsterdamse atheneum, dat 
van Deventer en de universiteit van Utrecht waren gedegradeerd tot écoles secondaires. Maar 
wat hield deze term precies in? De Franse écoles secondaires communales vormden, zoals 
eerder aan bod kwam, de bovenbouw van het lager onderwijs. Er gingen derhalve stemmen op 
om de oude athenea en de vroegere stadsniversiteit van Utrecht op te heffen omdat zij écoles 
secondaires (communales) waren geworden die in de Franse context slechts de beginselen van 
de klassieke talen, geschiedenis en de exacte wetenschappen mochten onderwijzen. Met name 
de prefect van Zuiderzee, De Celles, en intendant d’Alphonse zagen niet in waarom er naast 
de twee academies nog meer instellingen voor hoger onderwijs moesten bestaan. Nochtans 
kwam de prefectuur van Overijssel (Bouches de l’Issel) op voor de Deventer school. Behalve 
de naamswijziging zouden de voormalige Illustre scholen inhoudelijk niet gewijzigd worden, 
zo was toegezegd. De Overijsselse bestuurders veronderstelden al dat de intendants 
maatregelen verder zouden gaan: ‘il s’agit non seulement d’un changement de titre’, werd 
terecht opgemerkt, ‘mais d’une nouvelle organisation de cet athenée, de sa transformation en 
école secondaire’. En dat, zo betoogde men, was een zaak van de Keizerlijke Universiteit.113 

Tegen het besluit van d’Alphonse kwam ook verzet van Jean Henri van Swinden die 
verwoede pogingen deed om het Amsterdamse atheneum in stand te houden. Napoleon had 
hem namelijk tijdens het keizerlijke bezoek aan Amsterdam van 13 oktober beloofd dat het 
atheneum op de oude voet door zou kunnen gaan. Amsterdam was immers de derde stad van 
het keizerrijk en bovendien financierde de stad de Illustre school. Het behoud zou dus geen 
extra kosten voor de Franse overheid met zich meebrengen.114 Van Swinden pleitte bij de 
Keizerlijke Universiteit voor de instandhouding van de athenea. Uit Frankrijk kwamen 
geruststellende berichten. In het voorjaar 1812 verzekerden Noël, Cuvier en Fontanes dat ze 
de Hollandse écoles secondaires, weliswaar onder een andere naam, wel degelijk wilden 
behouden. Een systematischere ordening van het onderwijs was nodig maar de scholen 
konden blijven voortbestaan. De Keizerlijke Universiteit en minister De Montalivet deelden 
dit mee aan de autoriteiten in de Hollandse departementen. Intendant d’Alphonse antwoordde 
zijn superieuren dat hij de betreffende écoles secondaires niet had willen opheffen maar dat 
hij het beschikbare budget wilde concentreren op Leiden en Groningen. Amsterdam, Deventer 
en Utrecht moesten (en deden dat ook) de scholen zelf onderhouden.115 
 Een bijkomend probleem was dat de rechtsgeldigheid werd betwist van diploma’s die 
niet in Groningen of Leiden waren behaald. Ondanks de uitdrukkelijke woorden van Louis de 
Fontanes bleven Brugmans, d’Alphonse en zijn prefecten weinig toegeeflijk ten opzichte van 
Amsterdam, Deventer en Utrecht. Weer lijkt de financiering een rol gespeeld te hebben. 
Volgens de ambtenaren van de Hollandse departementen was er te weinig geld om alle 
instellingen te financieren. Rector Brugmans noch zijn inspecteurs waren bereidwillig om 
voor de belangen van de écoles secondaires op te komen. Gezamenlijk schreven de scholen 
van Amsterdam en Utrecht derhalve op 12 november 1812 een brief aan grootmeester 
Fontanes met het verzoek om hun diploma’s formeel te erkennen. Aldus moesten de scholen 
een vreemde spagaat maken: aan de ene kant hadden zij erkenning nodig uit Parijs, aan de 
andere kant moesten zij het plaatselijke bestuur om financiering vragen. Een beslissing bleef 
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uit. Herhaaldelijk poogden de bestuurders van de écoles secondaires de grootmeester een 
besluit te ontlokken maar die kon of wilde zich niet met deze kwestie bezighouden.116 
 Dat de scholen hier zwaar onder hebben geleden, blijkt onder meer uit een brief die 
Jean Henri van Swinden in juli 1813 aan de gerenommeerde sterrenkundige Jean Baptiste 
Joseph Delambre (1749-1822) zond.117 Van Swinden meldde dat hij een beroep deed op zijn 
vriend omdat ‘un intérêt pressant, celui de notre Athénée, me porte à vous importuner et à 
demander votre secours’. Van Swinden herinnerde zijn bevriende collega eraan dat de 
Amsterdammers en de Utrechtenaren nog steeds wachtten op een antwoord op hun brief 
waarin ze vroegen om erkenning van de Amsterdamse diploma’s. Voor het voortbestaan van 
beide instellingen was het echter van het grootste belang dat dit snel gebeurde, benadrukte 
Van Swinden. Uitstel zou hetzelfde betekenen als een negatieve reactie, zo redeneerde de 
Amsterdamse hoogleraar. Frappant was dat Van Swinden wees op de animositeit tussen de 
verschillende academische instellingen. Leiden zou altijd al jaloers zijn geweest op 
Amsterdam en Utrecht en nu eindelijk een manier hebben gevonden om die dwars te zitten.118 

Aangezien er spoedig een oplossing moest komen, deed Van Swinden een opmerkelijk 
voorstel. In zijn brief refereerde hij aan een buitenlands precedent, namelijk de vroegere 
Italiaanse universiteiten van Pisa en Siena. Na de Franse inlijving werd alleen de eerste 
bevorderd tot academie van de Keizerlijke Universiteit en dreigde de Universiteit van Siena 
geheel te verdwijnen. Niettemin was een tussenoplossing gevonden. Siena behield de 
geneeskundige en chirurgische opleidingen en werd daarmee een soort ‘buitenfaculteit’ van 
de academie van Pisa.119 In navolging van het Italiaanse voorbeeld opperde Van Swinden om 
de professoren van Utrecht en Amsterdam formeel lid maken van de Keizerlijke Universiteit, 
maar verder niets te veranderen. Zodoende zouden beide scholen verzekerd zijn van hun 
status en voortbestaan. Bovendien kon de Keizerlijke Universiteit tevens rétribution (de 
universitaire belasting) opstrijken – terwijl de stadsbesturen verantwoordelijk bleven voor de 
bekostiging van de scholen. Van Swinden wilde dus een aanzienlijk financieel offer brengen! 

Tot het einde van de Franse inlijving zou het probleem van de écoles secondaires 
blijven slepen.120 Voor de uitvoering van Jean Henri van Swindens voorstel kon van Sebaldus 
Brugmans geen medewerking verwacht worden. Brugmans drong erop aan dat Amsterdam en 
Utrecht snel georganiseerd werden conform de wensen van de Keizerlijke Universiteit. Hij 
meende dat hij inmiddels veel vertrouwen had gekregen van de grootmeester en hoopte dat hij 
de Amsterdamse en Utrechtse professoren spoedig kon opnemen in de Keizerlijke 
Universiteit.121 De docenten van de écoles secondaires moesten hun onderwijs in harmonie 
brengen met dat van de universiteit. Brugmans liet er geen twijfel over bestaan dat het hoogst 
bereikbare van het onderwijs ‘à Leide à l’Académie’ was.122 Derhalve rekende hij 
bijvoorbeeld alle Amsterdamse en Utrechtse docenten tot zijn eigen staf. Fontanes en de 
zijnen mochten de Hollandse écoles secondaires dan niet ongunstig gezind zijn, zolang de 
intendant en de prefecten niet meewerkten kon de patstelling niet worden doorbroken.  
 
De retributie 

Fontanes’ ongenoegen over het gebrek aan Nederlandse medewerking groeide, vooral wat de 
invoering van de al eerder genoemde rétribution betreft. Deze belasting, die ten goede kwam 
aan de Keizerlijke Universiteit, bedroeg een twintigste deel van de totale studiekosten en 
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moest volledig worden opgebracht door de leerlingen. Louis de Fontanes voorzag reeds in een 
vroeg stadium dat dit veel weerstand zou oproepen bij de Hollandse docenten en studenten. 
Hij benadrukte bij Adriaan van den Ende echter nadrukkelijk dat de retributie zijn enige 
inkomstenbron was en daarmee van absoluut belang voor het instandhouden van de 
universitaire organisatie.123 Vastbesloten om de retributie snel in te voeren, berichtte 
inspecteur-generaal Van den Ende alle scholen op oudjaarsdag 1812 dat hij met 
terugwerkende kracht de universitaire belasting over 1812 verlangde.124 Dit verzoek was des 
te opmerkelijker wanneer men bedenkt dat veel docenten in 1811 en 1812 geen of slechts een 
klein deel van hun loon hadden ontvangen. Niet verwonderlijk waren de meeste scholen niet 
zonder meer bereid hun medewerking te verlenen. Zo wezen de écoles sécondaires erop dat 
zij nog steeds in het ongewisse werden gelaten over de rechtsgeldigheid van hun diploma’s en 
reikhalzend uitzagen naar het besluit van de grootmeester. 

Overigens bood de onheldere status van Amsterdam, Deventer en Utrecht een 
uitstekend sabotagemiddel om de rétribution te ontduiken. De universitaire wetgeving 
bepaalde namelijk dat de chef d’école verantwoordelijk was voor de afdracht aan de 
Keizerlijke Universiteit. Maar wie was de chef d’école van deze instellingen?125 In de eerste 
plaats werd zij niet geleid door één persoon. In de tweede plaats ressorteerden de voormalige 
athenea formeel onder Leiden en Groningen. In de derde plaats was onduidelijk of de écoles 
secondaires tot het middelbaar of het hoger onderwijs behoorden. In het eerste geval was 
Adriaan van den Ende de hoogst verantwoordelijke, in het tweede geval de Groningse en 
Leidse rector. Ten slotte was het praktisch onmogelijk om de retributie te innen, zo meende de 
Amsterdamse instelling. Men werd immers gedwongen om met terugwerkende kracht de 
gelden van 1812 op te halen terwijl alle colleges inmiddels waren afgelopen.126 

Hoewel de Franse universiteitsreglementen dus niet berekend waren op de 
Nederlandse situatie accepteerde de grootmeester niet dat deze mazen in de universitaire 
wetten benut werden en schreef op 7 juni 1813 een teleurgestelde brief aan baron d’Alphonse. 
Fontanes vond dat er gezien de resultaten onevenredig veel geld gestoken was in de twee 
Hollandse academies. Leiden en Groningen hadden elke een substantieel voorschot gekregen, 
maar stonden nu voor zestigduizend frank in het krijt bij de Université impériale. Daarom 
volmachtigde Fontanes Adriaan van de Ende, die verantwoordelijk was voor de inning van de 
retributie, om grotere druk uit te oefenen op de scholen.127 Dit had aanvankelijk niet het 
gewenste effect. Drie weken later, op 26 juni 1813, was Fontanes ronduit woedend geworden. 
Hij sprak baron d’Alphonse aan op ‘l’esprit d’opposition qui se manifeste dans quelques 
écoles contre l’établissement du régime universitaire’. Utrecht en Amsterdam weigerden de 
retributie te betalen en met Van den Ende te corresponderen omdat ze dat beschouwen als een 
daad van onderwerping.128 Zelfs het tot dusver volgzame Deventer had zijn betalingen 
gestaakt. Slechts met grote moeite en veel dreigen wist Adriaan van den Ende de scholen 
uiteindelijk te bewegen tot betaling van de rétribution.129 
 
De lycées 

Een laatste probleem deed zich voor bij de invoering van de lycées in de Hollandse 
departementen en ten aanzien van de betrekkingen tussen de twee belangrijkste Nederlanders 
binnen de Université impériale: Sebaldus Brugmans en Adriaan van den Ende. Met de 
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incorporatie van de Leidse en Groningse academies en de instandhouding van de Wet-1806 
restte er namelijk één braakliggend terrein: het middelbaar onderwijs. Het decreet van 22 
oktober 1811 had bepaald dat er drie lycea zouden worden opgericht, respectievelijk in 
Groningen, Leiden en Utrecht. Van den Ende ontwikkelde in 1812-1813 een uitgebreid plan 
om het middelbaar onderwijs te reorganiseren en er een duidelijke hiërarchie in aan te 
brengen. Voorafgaand aan de eventuele hervorming inventariseerde Van den Ende de 
bestaande scholen, poogde hij om gelijksoortige scholen te laten fuseren (zowel openbare als 
particuliere instellingen) en wilde hij op landelijk niveau een logische structuur aanbrengen 
overeenkomstig de Franse regeling van de lycea. Tevens trachtte hij een oplossing te vinden 
voor de problematische status van de écoles secondaires. Reeds op 12 juni 1812 had Van den 
Ende bekend gemaakt dat ook Amsterdam een lycée zou krijgen. Het voormalige Athenaeum 
Illustre zou daartoe moeten samensmelten met de bestaande Latijnse scholen in Amsterdam. 
Utrecht zou net als Amsterdam zijn école secondaire moeten inwisselen voor een lyceum. 
Aan het Deventer atheneum ging deze eer voorbij want zij diende een collège de première 
classe te worden. Franeker en Harderwijk zouden in Van den Endes ontwerp voortleven een 
collège de deuxième classe.130 

Nochtans bleek de uitvoering van dit plan niet eenvoudig. Uitgezonderd Leiden 
beschikten de steden namelijk niet over geschikte panden om de lycea onder te brengen.131 
Maar nog hinderlijker was de competentiestrijd tussen de inspecteur-generaal en de Leidse 
rector die inherent was aan de merkwaardige onderwijsorganisatie in de Nederlandse 
departementen. Het middelbaar onderwijs was door Fontanes aan Adriaan van den Ende 
toevertrouwd, maar ook Sebaldus Brugmans (zijn Groningse collega Muntinghe liet minder 
van zich horen) claimde zeggenschap hierover. Om beurten beklaagden zij zich bij de 
grootmeester. Zo meende Brugmans dat het particuliere middelbaar onderwijs in de Hollandse 
departementen de introductie van de lycée in de weg stond. Hij streefde net als Van den Ende 
naar eenduidig openbaar onderwijs in de geest van de Keizerlijke Universiteit.132 Zo zou er 
volgens hem in Leiden zeer spoedig het voorziene lyceum moeten verrijzen. Brugmans had 
daartoe al stappen ondernomen. Maar daarmee maakte de Leidse rector inbreuk op het 
mandaat van Adriaan van den Ende. Zelf zag hij dat anders want hij ging ervan uit dat ook het 
middelbaar en lager onderwijs waar – Van den Ende het alleenrecht op had – uiteindelijk tot 
het domein van de Leidse academie zou gaan behoren. Toen Brugmans bijvoorbeeld medio 
1813 informatie moest verstrekken aan Fontanes over zijn personeel meldde hij dat hij de 
docenten middelbaar onderwijs niet had meegenomen omdat die ‘nog niet’ onder zijn gezag 
vielen. Dit herhaalde hij keer op keer.133 
 Niet alleen lag Brugmans van tijd tot tijd dwars, ook kreeg Adriaan van den Ende te 
maken met weigerachtige lokale overheden. Pas na zijn moeizame strijd om de retributie 
geaccepteerd te krijgen, kon hij zich volledig storten op de invoering van het lycée-systeem. 
In februari 1813 verzocht hij intendant d’Alphonse om via de prefecten de plaatselijke 
overheden te vragen of zij over geschikte schoolgebouwen beschikten. Bovendien verlangde 
Van den Ende inzage in alle procesverbalen van gemeenteraadsvergaderingen die over 
onderwijs handelden. Hoewel hij er enkele kreeg, ontbraken er veel.134 Van den Ende 
beklemtoonde tegenover de intendant dat dit niet in overeenstemming was met het keizerlijk 
decreet dat bepaalde dat de Latijnse scholen vervangen moesten worden door lycées.135 De 
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reactie van de intendant en zijn prefecten was ontwijkend. Zij wilden uitvoeriger instructies 
alvorens Van den Ende van repliek te dienen. In augustus 1813 voerde grootmeester Fontanes 
de druk op en eiste op korte termijn een volledig overzicht van de vorderingen van de 
Hollandse scholen.136 Gewapend met Fontanes’ woorden kon Van den Ende nogmaals de 
intendant vragen om alle procesverbalen van de gemeenten op te sturen zodat hij zou kunnen 
werken aan de invoering van de lycées, ‘qui devient de jour en jour plus urgente’.137 
Uiteindelijk verkreeg Van den Ende de medewerking van de meeste lokale bestuurders maar 
zij deelden niet allemaal zijn ideeën over een ideale organisatie van het onderwijs. Had de 
kleinschalige Nederlandse organisatiestructuur wel baat bij een centralistisch en hiërarisch 
schoolwezen naar Frans model?138 
 Het lukte Adriaan van den Ende niet om zijn werk te voltooien. Uit zijn 
correspondentie met Louis de Fontanes blijkt dat hij ontevreden was met de voortgang die 
geboekt werd. In zijn verslagen merkte hij terloops op dat hij van de rectoren van Leiden en 
Groningen vaak weinig medewerking kreeg. Van den Ende weet dit aan het feit dat ze vaak 
langs elkaar werkten. Niet zelden bracht de Keizerlijke Universiteit Leiden en Groningen van 
zaken op de hoogte zonder Van den Ende daarvan te informeren. Van den Ende drong er bij 
Fontanes op aan om hier verandering in aan te brengen.139 Tevens lijkt de afgunst tussen 
Sebaldus Brugmans en Adriaan van den Ende in 1813 zijn hoogtepunt bereikt te hebben. 
Wrang is dat Brugmans na de inlijving vanwege zijn medewerking aan het Franse bestuur 
werd uitgesloten van officiële ambten, terwijl Van den Ende (net als in 1810) behendig de 
regime change wist te overleven. Zoals Fontanes al had voorspeld, moest Van den Ende 
vooral verantwoording afleggen over de retributie. Nadat hij de regering had uitgelegd ‘wat 
[hij] deed, waarom en hoe [hij] het deed’ werd Adriaan van den Ende benoemd tot 
commissaris voor de zaken van het openbaar onderwijs.140 Evenwel herkreeg Van den Ende 
gezien zijn werkzaamheden voor de Keizerlijke Universiteit pas in 1817 zijn titel van 
hoofdinspecteur van het lager en middelbaar onderwijs – een functie die hij tot zijn 
pensionering in 1832 zou bekleden.141 
 
 
Conclusie 

Rond 1800 waren de Bataafse en Franse ontwikkelingen op onderwijsgebied elkaars 
spiegelbeeld. Waar de Bataven zich sinds de omwenteling voornamelijk hadden 
geconcentreerd op het lager onderwijs en niet slaagden in het oprichten van een Bataafse 
Universiteit, besteedden Franse hervormers veel aandacht aan het middelbaar en hoger 
onderwijs. En waar het Nederlandse universiteitssysteem nog steeds decentraal was en een 
monopolie had op de wetenschap, ontstond in Frankrijk een centraal onderwijsapparaat 
waarin de universiteiten de wetenschapsbeoefening overlieten aan de wetenschappelijke 
academies. Gedurende Napoleon Bonapartes bewind kwam een einde aan vrijblijvende 
experimenten op onderwijsgebied. De jaren van het Franse Consulaat stonden in het teken van 
de verscherpte controle op revolutionaire onderwijsinstellingen en van een zekere terugkeer 
naar oude onderwijsvormen – geen encyclopedisch, utopisch of egalitair onderwijs, maar 
degelijke scholen gemodelleerd naar de wensen van de overheid. Het vrije schoolsysteem dat 
in 1795 was uitgedacht, paste niet in de autoritaire staat die Napoleon Bonaparte voor ogen 
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stond. Enerzijds prefereerde hij hoger en beroepsonderwijs boven het lager onderwijs omdat 
het gewone volk niet te mondig moest worden; anderzijds was de technische vorming van 
uitermate belang voor het Franse leger en de infrastructuur, en daarmee voor de consolidering 
van Bonapartes macht. 
 Aldus groeide het idee om al het onderwijs ondergeschikt te maken aan de staat. 
Vooralsnog bedreigden particuliere onderwijsinstellingen de ontplooiing van een openbaar 
schoolwezen: het ontbrak de overheid eenvoudigweg aan geld en aan personeel om goed te 
kunnen concurreren. Pas enkele jaren na de machtsgreep van generaal Bonaparte kon een 
begin worden gemaakt met de nationalisering van het onderwijs. De Université impériale was 
de belichaming van Napoleons denkbeelden. De genese van deze universiteit laat goed zien 
hoe de staat een steeds groter gezag kreeg over de verschillende onderwijsniveaus. Opvallend 
was dat de Keizerlijke Universiteit de eerste jaren zoekende was naar haar eigenlijke vorm. 
Gaandeweg wist ze haar gezag steeds duidelijker af te bakenen. De Universiteit had 
raakvlakken met tal van andere bestuursorganen, zoals de ministeries en het Institut de Paris, 
waardoor een nieuwe taakverdeling moest ontstaan.142 Verder vond vanaf 1808 een botsing 
plaats tussen het ideaal dat de Keizerlijke Universiteit uitdroeg en de weerbarstige 
werkelijkheid: Fontanes en de zijnen poogden om alle academies met cartesiaanse precisie 
evenwichtig over het land te verdelen, maar de uit het ancien régime stammende 
universiteiten volgden de grillen van de geografie, de handel of van voormalige monarchen. 
Het nieuwe uniforme schoolsysteem gaf om kort te gaan aanleiding tot tal van praktische 
problemen. 
 Door het mislukken van een hervorming van het Bataafse hoger onderwijs waren de 
Nederlandse universiteiten in de tien jaar na de omwenteling nauwelijks van vorm of karakter 
veranderd. In een vroeg stadium van koning Lodewijks bewind was daarom duidelijk dat de 
Hollandse universiteiten hervormd moesten worden. Hoewel aanvankelijk gepleit werd voor 
een afschaffing van de kleinere universiteiten kwam directeur-generaal Johan Meerman op 
voor de belangen van alle vijf universiteiten. Ook de Commissie-Van Swinden ijverde voor 
het behoud hiervan – zij het niet zonder een grondige reorganisatie. Zij bouwde voort op de 
bestaande instellingen maar bepleitte een herschikking van het bestuur, de rangorde en het 
curriculum. Universiteiten en Illustre scholen zouden een invulling moeten krijgen die beter 
aansloot op respectievelijk de nationale en de lokale behoeften. En bestond het hoger 
onderwijs eertijds uit Latijnse scholen, athenea en universiteiten, voortaan zou een 
onderscheid gemaakt worden tussen middelbaar en hoger onderwijs en tussen technisch en 
academisch onderwijs. Ronduit revolutionair was het voornemen om de Latijnse scholen (nu 
middelbaar onderwijs) voortaan te richten op de algemene vorming en niet meer te zien als 
een voorbereiding op de universiteiten. De uitkomst was een coherent ontwerp voor een 
nieuw onderwijssysteem zoals de Franse Université impériale grotendeels beaamde. Van 
Swinden en de zijnen hadden weliswaar geput uit de statuten van de Keizerlijke Universiteit – 
het idee van een centraal bestuur bijvoorbeeld – maar zij lieten eveneens ruimte voor de oude 
manier van doen. Noch waren de Duitse voorbeelden waaraan de Commissie-Van Swinden 
refereerde nagevolgd omdat ze te veel zouden afwijken van de aard van het eigen onderwijs. 
 Met de Franse annexatie van het Koninkrijk Holland kwam het tot een confrontatie 
tussen de Franse en de Nederlandse onderwijspraktijk. Conform de wens van Napoleon 
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diende de Keizerlijke Universiteit voornamelijk een ideologisch doel. De Keizerlijke 
Universiteit zou als instrument moeten dienen om het Franse volk te binden aan de staat. Het 
katholieke geloof kwam de keizer hierbij goed van pas. Ook in de Hollandse departementen 
liet de Franse overheid zich meer leiden door politieke dan door pedagogische of 
wetenschappelijke overwegingen. Fontanes en zijn inspecteurs waren goed op de hoogte van 
het Hollandse hoger schoolwezen dat in grote lijnen hun goedkeuring kon wegdragen. Sterker 
nog, Joseph Joubert en Louis de Fontanes dachten serieus na over een mogelijke imitatie van 
bepaalde onderdelen ervan. Dat het universitair onderwijs in de Hollandse departementen 
tussen 1810 en 1813 op de schop ging, is eerder de dirigistische wens van de keizer geweest 
dan van de Keizerlijke Universiteit. 
 Dat de Franse regelingen niet hebben gefunctioneerd binnen de Nederlandse context 
blijkt uit de vele problemen die zijn gerezen. Getracht werd om de regelgeving van de 
Keizerlijke Universiteit aangepast om recht te doen aan het kleinschalige karakter van het 
Nederlandse schoolwezen. Zo kregen de Hollandse departementen niet één maar twee 
academies en werd een speciale status gegeven aan de oude athenea. Eind 1811 ontstond 
bovendien een hybride structuur. Op de hoogste onderwijsniveaus werd de werkwijze van de 
Keizerlijke Universiteit ingevoerd, maar verder behield de overheid het schoolwezen dat 
tussen 1801 en 1806 was ontstaan. Zodoende deelden Brugmans, Muntinghe en Van den 
Ende het gezag dat in andere arrondissementen door één persoon werd uitgeoefend. Het laat 
zich raden dat deze regeling tot ettelijke geschillen heeft geleid. Met name impopulaire 
maatregelen zoals bezuinigingen en nieuwe belastingen werden daardoor nog moeilijker in de 
praktijk te implementeren. Willem Frijhoff heeft gesuggereerd dat juist het logge financiële 
beleid van de Keizerlijke Universiteit bijdroeg aan haar moeilijkheden in de Nederlandse 
departementen.143 Bovendien bleven enkele kwesties die vóór de Inlijving niet waren opgelost 
ook onder de Fransen slepen. 

De onduidelijke machtsstructuur en de financiële schaarste versterkten niet alleen de 
altijd al aanwezige interuniversitaire rivaliteit, zij gaven ook aanleiding tot een 
competentiestrijd binnen het bestuursapparaat. Sebaldus Brugmans en Adriaan van den Ende 
beklaagden zich om beurten bij grootmeester Fontanes over de activiteiten van de ander; dat 
neemt overigens niet weg dat zij er vergelijkbare onderwijsideeën op hebben nagehouden. 
Intendant d’Alphonse en prefect De Celles kozen voortdurend partij voor de Leidse academie 
van Brugmans, ten nadele van de scholen te Amsterdam en Utrecht die min of meer buiten de 
Keizerlijke Universiteit waren gelaten. (Dit overigens in scherp contrast met het Overijssels 
departementaal bestuur dat juist opkwam voor de Deventer school.) Georges Cuvier en Van 
Swinden moesten onophoudelijk schipperen tussen de belangen van de kleine stedelijke 
instellingen en de financiële verlangens van de centrale Keizerlijke Universiteit. Adriaan van 
de Ende werd tegengewerkt door de gemeenten en departementen die geen heil zagen in een 
hervorming van het middelbaar onderwijs. Er waren kortom veel verschillende partijen die 
hun eigen belangen nastreefden. Deze situatie was des te gecompliceerder omdat de 
Keizerlijke Universiteit al grote moeite had om haar gezag in de Franse departementen te 
laten gelden. Het is de vraag of het systeem succesvol kon worden geëxporteerd wanneer het 
in de cultuur van oorsprong verre van onbetwist was. 
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HOOFDSTUK 7 

 

Wetenschap als staatszorg 

Wording van het Koninklijk Instituut 

 
 
In de vroegmoderne tijd waren de Zeven Provinciën een intellectueel centrum dat nauw 
verweven was met de denkbeeldige Republiek der Letteren – een term waarmee men het 
internationale culturele netwerk van geleerden van die tijd aanduidde. De Republiek der 
Letteren overschreed alle grenzen maar, zoals de historicus Gibs schreef, ‘in the United 
Provinces it came nearest to archieving a territorial expression’.1 Nochtans zagen de Noord-
Nederlanders zichzelf tegen 1800 niet meer als de intellectuele voorhoede van Europa. Net als 
op andere terreinen meenden zij op wetenschappelijke gebied een achterstand te hebben.  

Wat verstond men eigenlijk in de achttiende eeuw precies onder wetenschap? Anders 
dan tegenwoordig werden de grenzen tussen verschillende vormen van kennis minder scherp 
getrokken. Dit kan goed worden geïllustreerd aan de hand van de zogeheten encyclopedisten. 
Hoewel deze groep verlichte denkers, onder wie Voltaire, Diderot en d’Alembert, buiten het 
officiële circuit van de Franse wetenschap viel, domineerden de encyclopedisten het denken 
in het laatste kwart van de achttiende eeuw.2 Met de Encyclopédie wilden Diderot en 
d’Alembert alle menselijke kennis verzamelen, systematiseren en overleveren aan een 
volgende generatie. Zij maakten onderscheid tussen sciences, arts en métiers, die alle zouden 
voortkomen uit industrie (arbeid) en verwezen naar een systeem van regels. Er bestond een 
groot vertrouwen dat deze verschillende kennisvormen konden dienen tot de verbetering van 
de mensheid. Wetenschap, nijverheid en schone kunsten werden kortom gezien als een 
organisch geheel.3 In het lemma ‘sciences’ stelde de geleerde Louis de Jaucourt het volgende 
over de vervlochtenheid van literatuur en wetenschap:  
 

Telle est aujourd’hui la variété & l’étendue des sciences, qu’il est nécessaire pour en 
profiter agréablement, d’être en même tems homme de lettres (…) les sciences de leur 
côté sont nécessaires pour la perfection des belles-lettres. Quelque soin qu’on prit de 
polir l’esprit d’une nation, si les connaissances sublimes n’y avoient accès, les lettres 
condamnées à une éternelle enfance, ne feroient que bégayer. Pour les rendre 
florissantes, il est nécessaire que l’esprit philosophique, & par conséquent les sciences 
qui le produisent, se trouvent, sinon dans l’homme de lettres lui-même, du moins dans 
le corps de la nation, & qu’elles donnent le ton aux ouvrages de littérature.4 

 
Zoals in bovenstaand citaat tot uitdrukking komt, definieerden de encyclopedisten wetenschap 
zeer ruim en legden zij een directe relatie tussen maatschappelijke en wetenschappelijke 
vooruitgang. Het corps de la nation moest doordrongen worden van en profijt hebben van de 
wetenschappelijke vernieuwingen van de moderne tijd. Het encyclopedische gedachtegoed 
oefende om bovenstaande redenen grote invloed uit, onder meer op de revolutionaire 
hervormingen van de late achttiende eeuw. Ook in Nederland vonden deze ideeën weerklank.5
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 Onderwerp van dit hoofdstuk is de staatsbemoeienis met de wetenschap in Nederland 
en Frankrijk, de wisselwerking tussen wetenschapsopvattingen in beide landen en de 
overname van Franse instituties, waarbij met name wordt ingegaan op de genese van een 
nationaal wetenschappelijk instituut onder koning Lodewijk Napoleon. Wijnand Mijnhardt 
heeft er in 1996 op gewezen dat Frankrijk en Nederland zich wat dit betreft bij uitstek lenen 
voor een vergelijkende analyse. Dit omdat de Franse invloed na 1795 steeds verder toenam, 
en de wetenschappelijke contacten in deze periode zeer intensief werden. Met name het 
Koninkrijk Holland acht Mijnhardt zeer interessant aangezien er zich onder Lodewijk 
Napoleon een botsing voordeed tussen Franse en Hollandse denkbeelden die diametraal 
tegenover elkaar stonden.6 Het onder koning Lodewijk ontstane Koninklijk Instituut was geen 
kopie van het Franse Institut national. Afgaande op Mijnhardts woorden veronderstel ook ik 
dat het Koninklijk Instituut ogenschijnlijk Frans van karakter was, maar dat de instelling 
onder de oppervlakte verrassend ‘Hollands’ genoemd kan worden. Het vormt derhalve een 
interessant onderwerp voor het onderzoek naar de cultuurtransfer tussen Frankrijk en 
Nederland. Welke rol heeft het Franse wetenschapsmodel precies gespeeld bij de 
totstandkoming van het Nederlandse Koninklijk Instituut? 
 
 
Overheid en wetenschap in de achttiende eeuw 

Staatsbemoeienis met de wetenschappen is geen uitvinding geweest van de Franse Revolutie. 
Veel West-Europese staten probeerden ten tijde van het ancien régime de wetenschap actief te 
beïnvloeden. Op instigatie van de monarchen waren eind zeventiende eeuw talrijke 
wetenschappelijke academies verrezen. Een van de belangrijkste was de Académie des 
sciences die werd opgericht in 1666. Ondanks dat een groot deel van het wetenschappelijke 
leven zich buiten de Academie afspeelde, fungeerde de academie tot aan de Franse Revolutie 
als het meest prestigieuze adviesorgaan van de Franse regering. Verstoken van een vorst 
schoten de verlichte denkbeelden in de Nederlandse Republiek wortel in het particuliere 
genootschapswezen. Dit gebeurde bovendien een kleine eeuw later dan in omringende landen. 
De Nederlandse geleerdengenootschappen die rond 1750 ontstonden, werden vaak opgericht 
door een groep vermogende burgers. Anders dan in het buitenland waren deze 
genootschappen formeel onafhankelijk van de staat, maar er was een grote overlap tussen de 
zogeheten ‘directeuren’ van de genootschappen en de regenten. Zodoende bestond er officieus 
een nauwe band met de lokale en provinciale overheden. Verder vervulden de Nederlandse 
geleerde genootschappen een andere functie. In tegenstelling tot buitenlandse academies 
verrichtten zij geen onderzoek maar nodigden zij via prijsvragen geleerde burgers uit een 
bepaald wetenschappelijk vraagstuk op te lossen.7 
 
De geleerde als sansculotte 

Ondanks centrale instellingen als de Académie de sciences zagen de meeste Franse geleerden 
zich tot aan de Franse Revolutie nauwelijks als een beroepsgroep. Lange tijd bleef 
wetenschapsbeoefening een elitair tijdverdrijf. Gaandeweg veranderde echter de aard en de 
rol van de wetenschappen. Meer en meer geleerden raakten overtuigd van de 
maatschappelijke relevantie van hun werk. Om deze reden meenden revolutionairen dat 
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geleerde kennis aanschouwelijk moest worden gemaakt voor een groot publiek. Deze 
popularisering heeft Franse wetenschapshistoricus Jean Dhombres sansculottiser la science 
genoemd. Dit kon op twee manieren. Ten eerste zou jargon vervangen moeten worden door 
begrijpelijke taal. In dit licht moet ook de vervanging in het onderwijs van Latijn door de 
landstaal worden gezien, alsmede het opstellen van voor de leek begrijpelijke wetboeken. Ten 
tweede werd gestreefd naar een meritocratie, bijvoorbeeld door middel van concours.8 De 
introductie van dit nieuwe perspectief is vaak gepresenteerd als een omslagpunt: de 
encyclopedische benadering zou voorgoed verlaten zijn voor een meer utilitaire kijk op de 
wetenschap die bovendien sterk gepolitiseerd was. Girondijnen zouden over het algemeen een 
encyclopedistische benadering van de wetenschap hebben gepropageerd, waarin de 
bestrijding van onwetendheid het belangrijkste was, terwijl de Montagnards met Rousseau 
zouden geloven dat zuivere wetenschap kon leiden tot machtsmisbruik. Volgens hen was de 
ergste uitwas hiervan de Académie des sciences geweest.9 Maar in feite waren revolutionairen 
uit het hele politieke spectrum in meer of mindere mate voorstanders van wetenschap die 
nuttig was voor de hele natie. Dit streven was ook – Louis de Jaucourt schreef het al – bij de 
encyclopedisten aanwezig. Bovendien bestond er in het onderwijs, zoals in hoofdstuk vijf 
reeds aan de orde is gekomen, juist een sterke neiging tot middelbaar onderwijs volgens 
encyclopedisch recept. 
 Met de uitroeping van de Franse Republiek werd de weg vrijgemaakt voor een 
herschikking van de oude koninklijke instituties. Geleerden moesten meer dan daarvoor op 
een directere wijze bijdragen aan de ontplooiing van de nieuwe Franse staat. Van grote 
invloed was de oorlogsdreiging waarin de republiek verkeerde.10 Ten tijde van het Comité de 
Salut Public werden wetenschappers geacht zich niet meer alleen langs de zijlijn te bemoeien 
maar stelde het bewind hen aan om nuttige innovaties door te voeren, zoals de al eerder 
behandelde massaproductie van salpeter en buskruit maar ook onderzoek naar het beste 
schoeisel voor soldaten. Dhombres heeft de wetenschappers uit deze periode niet voor niets 
aangeduid als ‘militante geleerden’.11 Desalniettemin had ook de Académie des sciences 
getracht zich buitengewoon nuttig te maken. Enkele jaren tevoren had zij zichzelf hervormd 
en zij begon haar nut ook uit te dragen. Maar de instandhouding van de instellingen uit het 
ancien régime paste niet goed binnen de nieuwe staatsideologie. Bovendien was er sprake van 
een opkomst van tal van particuliere genootschappen die het gezag van de academie verder 
ondergroeven.12 
 
Institutionalisering van de wetenschap 

Na de ‘sansculotisering’ van de wetenschap volgde een tijd die voor geleerden met recht zeer 
gunstig kan worden genoemd. De overheid trachtte de wetenschapsbeoefening steeds 
centraler te reguleren. Politiek en wetenschap raakten daardoor nog verder vervlochten. Niet 
alleen werd op centraal niveau gewerkt aan nieuw hoger onderwijs, ook kwamen er onder 
meer een museum voor natuurhistorie en een nationaal observatorium. Vaak ging het om oude 
instellingen die in ogen van sommige revolutionairen in het verleden werden bevolkt door 
arrogante wetenschappers en die men nu, door middel van nationalisering, in handen van het 
volk gaf.13 De voornaamste overheidsmaatregel was het ontwerpen van een nationaal 
wetenschappelijk instituut. Dit idee was niet nieuw. In de hoofdstukken over 
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onderwijshervormingen kwam reeds ter sprake dat enkelen fantaseerden over een landelijke 
instelling die zich zou bekommeren om de wetenschapsbevordering. Neem de 
onderwijsplannen van Talleyrand die in 1791 als eerste opperde om een nationaal instituut op 
te richten ter bevordering van de Franse wetenschap. In zijn plan was dit instituut nauw 
verbonden met de landelijke onderwijsinspectie. Condorcets ontwerp uit 1792 sprak van een 
Société nationale des sciences et des arts. Deze Société nationale omvatte meer dan 
Talleyrands Institut national want het zou zowel een educatieve, een wetenschappelijke, als 
een bestuurlijke taak krijgen. De instelling moest toezien op de verbetering van het onderwijs; 
zij diende de nieuwste inzichten te inventariseren en actief kunst en kennis te stimuleren. 
Bovendien zou de Société nationale de taak van onderwijsinspectie op zich moeten nemen.14 
De ruimte om een nieuwe instelling op te richten kwam in augustus 1793 toen de vijf 
academies als erfstukken van het ancien régime definitief werden opgeheven. De Franse 
grondwet van 1795 en de Wet-Daunou voorzagen in een Institut national des sciences et des 
arts. Dit instituut kreeg een bescheidener rol toebedeeld dan in Condorcets opzet. Waar de 
markies het Instituut een bestuurlijke rol toebedeelde, daar verlangde Daunou een organisatie 
die Frankrijks culturele en wetenschappelijke leven weerspiegelde. Evenwel werd haar taak 
niet gedegradeerd tot die van vitrinekast gevuld met Frankrijks grootste denkers. Het Instituut 
moest een instelling worden die aanmoedigingsprijzen uitdeelde, subsidies verleende, 
stipendia verstrekte en jonge kunstenaars de mogelijkheid bood om op studiereis te gaan naar 
Rome.15 Onderwijs zou hiervan gescheiden worden, al namen tien instituutsleden wel zitting 
in een raad voor openbaar onderwijs. 

Op 25 oktober 1795 werd het Institut national in het leven geroepen. De vijf oude 
academies werden samengevoegd en de disciplines verdeeld over drie zogeheten ‘Klassen’ 
die samen 44 leden telden. Daarnaast werden 168 corresponderende leden benoemd van wie 
24 buitenlanders. De Eerste Klasse van Sciences physiques et mathématiques kwam vrijwel 
overeen met de oude Académie des sciences en was met zestig leden de aanzienlijkste. Deze 
Klasse wijdde zich aan de natuurwetenschappen en de wiskunde. De Tweede Klasse was 
geheel nieuw, behandelde de sciences morales et politiques, en bestond uit 36 leden. Onder de 
sciences morales en politiques vatte men onder meer de juridische en economische 
wetenschappen, aardrijkskunde, zedekunde en geschiedenis. De Derde Klasse was die van 
littérature et beaux-arts, telde 48 leden, en kan gezien worden als een samensmelting van 
verscheidene oudere academies: de Académie française, Académie royale des inscriptions et 
belles-lettres, Académie royale de peinture et de sculpture en de Académie royale 
d’architecture.16 Alle instituutsleden waren vooraanstaande geleerden die een salaris 
ontvingen van de overheid. Zij kregen een belangrijke politieke en symbolische functie 
binnen het staatsbestel; zij gaven een geleerd cachet aan het nieuwe thermidoriaanse bewind 
en verschaften de overheid daarmee een essentieel kader om haar beleid te rechtvaardigen.17 
De overheid was dus bereid om te investeren in de wetenschappelijke vooruitgang, maar zij 
verwachtte wel dat de leden van het Institut national zich actief in dienst zouden stellen van 
de staat.18 Zodoende ontstond een wederkerige relatie tussen bestuurders en wetenschappers.  

De revolutionaire lijn werd in de vroege negentiende eeuw ten dele voortgezet. Zeker 
vanaf Napoleons machtsgreep in 1799 werden wetenschappers verder ingebed in het 
overheidsapparaat. Innovaties werden gestimuleerd zodat het Franse leger, de industrie en de 
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infrastructuur verbeterd konden worden.19 Wel veranderde het karakter van de 
wetenschapsbeoefening binnen het Instituut. Om aan de verlangens van Bonaparte te voldoen, 
begonnen de instituutsleden de nieuwe sociaal-culturele scheidslijnen van het Consulaat te 
rechtvaardigen. Zo werd de inferioriteit van vrouwen en kinderen en niet-blanken – geheel 
tegen de verlichte idealen – van een wetenschappelijke basis voorzien, verdedigde men de 
herinvoering van de slavernij en meende men op grond van fysieke kenmerken de 
minderwaardigheid van armen en criminelen te kunnen vaststellen.20 

Eerste Consul Bonaparte was niettemin ontevreden over het Institut national en hij 
bewerkstelligde in 1803 een nieuwe indeling ervan. Daarbij diende de napoleontische 
reorganisatie allereerst een politiek doel. De Eerste Consul liet de Klasse voor sciences 
morales et politiques opheffen omdat die niet paste in de autoritaire staat die hem voor ogen 
stond. Zijn regime had geen baat bij kritische denkers die vraagtekens konden zetten bij het 
staatsgezag. Het Instituut moest nog meer dan voorheen naar de hand van de overheid worden 
gezet en dienen als een ideologisch instrument ter versterking van de consulaire orde en 
macht. Verder ergerde Bonaparte zich aan de onlogische manier waarop de drie Klassen 
waren ingedeeld. Zo behoorde oudheidkunde tot de Derde Klasse, terwijl geschiedenis onder 
de Tweede geschaard werd. En waar de Eerste en Derde klasse bestonden uit samenhangende 
disciplines (respectievelijk de natuurwetenschappen en de schone kunsten) was het verband 
tussen die van de Tweede klasse ver te zoeken. Daarom keerde Napoleon voor een deel terug 
naar de situatie van vóór 1795. De Eerste Klasse bleef min of meer ongewijzigd. Taal- en 
letterkunde werden gescheiden van de schone kunsten en vormden tezamen de Tweede 
Klasse. De oude Tweede Klasse (sciences morales et politiques) werd feitelijk opgegeven; de 
nieuwe Derde Klasse omvatte slechts de historische wetenschappen. De nieuw opgerichte 
Vierde Klasse ten slotte hield zich bezig met de Schone Kunsten. Deze vier Klassen kwamen 
dus ongeveer overeen met de vijf oude academies, met dien verstande dat de architectuur met 
de overige kunsten verenigd bleef. Napoleon beoogde met zijn ingrepen echter geen 
verregaande restauratie van de oude academies. De Klassen werden geen afzonderlijke 
academies maar bleven onderdeel van het Instituut en dus ondergeschikt aan de overheid.21 
Niettemin kreeg Napoleon te maken met tegenwerking van de instituutsleden. Of het nu ging 
over geschiedenis, literatuur of schone kunsten, de Klassen van het Institut national toonden 
zich geen grote voorstanders van Napoleons politiek en waren niet van plan zich eenvoudig te 
voegen naar diens grillen.22 
 
Geleerde sociabiliteit in de Noordelijke Nederlanden  

Al was de wetenschap in de Noordelijke Nederlanden onderhevig aan buitenlandse invloeden, 
de rol van geleerden en wetenschappers week beduidend af van die buiten de Republiek. 
Waar omringende landen reeds vroeg door de staat gefinancierde academies kenden, bleef de 
wetenschap in de Republiek hoofdzakelijk het terrein van de universiteiten. En zelfs toen er in 
de tweede helft van de achttiende eeuw sprake was van een opleving van 
genootschappelijkheid (denk bijvoorbeeld aan Felix Meritis te Amsterdam en het Haarlemse 
Teylers genootschap) leidde dit niet tot een doelbewuste taakverdeling. Waar bijvoorbeeld 
Franse universiteiten draaiden rond het geven van onderwijs, en de wetenschappelijke 
ontdekkingen aan de academies overlieten, was er in de Republiek geen sprake van een 
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wetenschappelijke scheiding. Hooguit was er een sociale scheiding: op de universiteiten 
hielden geleerden zich bezig met wetenschap, genootschappen waren bij uitstek geschikt om 
burgers vertrouwd te maken met deze innovaties. Universiteiten en academies vormden aldus, 
om de woorden van Willem Frijhoff te gebruiken, ‘twee verschillende maatschappelijke 
tonelen’.23 In het derde kwart van de achttiende eeuw ontstonden in Holland, Utrecht en 
Zeeland door de provincie erkende genootschappen, maar deze stonden formeel los van de 
provinciale overheid. De directeuren en leden, doorgaans stedelijke regenten, bekostigden alle 
activiteiten uit eigen zak. Bovendien werd geen enkele wetenschappelijke discipline boven de 
rest verheven. Geheel in lijn met het encyclopedisch gedachtegoed en het Nutsideaal van 
volksverlichting, huldigden de genootschappen geen utilitaire denkbeelden maar legden zij 
zich toe op algemene kennisverspreiding. Alleen het Hollandse provinciale genootschap 
richtte zich – op instigatie van Martinus van Marum – meer op de exacte wetenschappen.24 

Rond 1770 speelden verschillende genootschappen met het idee om de 
wetenschapsbeoefening landelijk te organiseren. De Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen opperde om alle stedelijke genootschappen te verenigen in een gewestelijke 
Academie, hetgeen leidde tot verzet van de Universiteit van Leiden die vreesde dat dit ten 
koste zou gaan van haar positie.25 De meest enthousiaste voorvechters van een nationale 
instelling waren de leden van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen die, uit angst 
voor hun Hollandse collega’s, ijverden voor een ‘generale maatschappij’ gemodelleerd naar 
de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Elke genootschap zou zelfstandig blijven maar een 
deel van zijn zeggenschap afstaan aan deze nationale instelling. Dit idee, dat voor de Zeeuwen 
zeer gunstig had kunnen uitpakken, kreeg elders weinig bijval.26 De overige genootschappen 
meenden dat de bestaande organisatie van de Nederlandse wetenschappen uitstekend voldeed. 

De Bataafse Revolutie veranderde aanvankelijk weinig aan deze situatie. Het belang 
van de wetenschap voor de nieuwe staat werd door Bataafse volksvertegenwoordigers 
onderstreept maar vernieuwing van het wetenschappelijk bestel kende geen prioriteit. Het 
onderwijs, en dan met name het lager onderwijs en de nationale opvoeding, zagen zij als een 
effectiever instrument om de samenleving te vernieuwen. Dientengevolge verschilde de 
maatschappelijk positie van Nederlanders wetenschappers van hun confrères in Frankrijk: zij 
werden geen sansculotten maar bleven als vanouds liefhebbers zonder een utilitair-politiek 
oogmerk. Een uitzondering was Martinus van Marum die de Bataafse Revolutie aangreep om 
een pleidooi te houden voor een Frans wetenschapsmodel. Zo initieerde hij openbaar 
scheikundig onderwijs in de geest van de Ecole polytechnique en wilde hij collega’s 
aansporen om zich in te zetten voor een nationale regeling van onderwijs en onderzoek naar 
de natuurwetenschappen. De meeste Bataven hadden hier geen oren naar.27 Nochtans was Van 
Marum niet gecharmeerd van het fanatisme van Franse geleerden; dat stuitte hem zeer tegen 
de borst. Het is niet onwaarschijnlijk dat Van Marum daarom naarmate de revolutie vorderde 
de scheikunde verruilde voor de geologie, een vakgebied dat minder politiek beladen was.28 

De Bataafse Staatsregeling van 1798 kan gezien worden als een symbolisch 
omslagpunt. Het ontstaan van de Nederlandse eenheidsstaat vormde namelijk de eerste aanzet 
tot een landelijk wetenschapsbeleid. Door middel van het al eerder behandelde Agentschap 
van Nationale Opvoeding trachtten de Bataven onderwijs, wetenschap en kunst voor het eerst 
op centraal niveau te regelen. De Agent van Nationale Opvoeding poogde de vorderingen van 
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alle particuliere genootschappen te inventariseren, met name hun denkbeelden over de 
Bataafse wetenschappelijke vooruitgang. Veel meer dan dit kon de Agent niet uitrichten 
aangezien de meeste energie gestoken werd in het ontwerpen van een nieuw lagere 
schoolwezen. Bovendien verdween met de federalere grondwet 1801 het Agentschap als 
zelfstandige instelling en verstevigde de positie van de provinciale genootschappen. Het zou 
tot 1806 duren voordat de activiteiten van het Agentschap van Nationale Opvoeding – zij het 
in een andere vorm – werden hervat.29 
 
 
De monarchie en de Nederlandse wetenschap 

De monarchie bood de Nederlandse wetenschappers nieuwe kansen. Anders dan ten tijde van 
de Zeven Provinciën ontstond nu de mogelijkheid van koninklijke patronage. De grote 
geleerde genootschappen deden dan ook hun best om bij de koning in het gevlei te komen. 
Reeds een maand na zijn benoeming accepteerde hij het eeuwigdurend voorzitterschap van de 
Hollansche Maatschappij te Haarlem die hij de titel van Société Royale d’Arts et de Science 
gaf. Het Zeeuwse genootschap volgde een half jaar later toen Lodewijk beschermheer ervan 
werd. Ten slotte verkreeg het Utrechtse Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen in 
oktober 1807 koninklijke bescherming. Alleen deze drie academies hadden hier recht op, zo 
bepaalde het Hollandse bestuur, omdat zij alle takken van wetenschap vertegenwoordigden.30 
Ook individuele geleerden deden een gooi naar de gunst van de koning. Een treffend 
voorbeeld is de voormalige unitariër Willem Ockerse die drie maal tevergeefs zijn diensten 
heeft aangeboden.31 Toch moet dit alles niet geïnterpreteerd worden als een knieval voor het 
Franse wetenschapsmodel. Men hoopte vooral met het nieuwe koninklijke predikaat de 
bestaande situatie te handhaven. 
 
Terug naar 1770? 

Met Lodewijk Napoleons komst op de Hollandse troon werd het Bataafse wetenschapsbeleid 
tegen het licht gehouden. Om inzicht te verkrijgen, werden in de eerste twee maanden van het 
nieuwe koninkrijk verscheidene rapporten geschreven over verschillende genootschappen en 
diverse geleerden om hun mening gevraagd.32 Zo weet Valckenaer – om er slechts één te 
noemen – de teloorgang van het Hollandse culturele leven onder meer aan het ontbreken van 
een nationaal wetenschappelijk instituut en kunstacademie. Een dergelijke instelling zou 
onderdak kunnen bieden aan alle kennis van de natie.33 Een synthese van alle kritiek 
verscheen 22 september 1806 onder de kernachtige titel Rapport sur les sociétés savantes et 
littéraires de Hollande. De anonieme schrijver van dit rapport wees erop dat talrijke vorsten de 
wetenschappen en kunsten hadden gestimuleerd. Volgens hem was dit van groot belang want 
wanneer de regering de wetenschapsbeoefening veronachtzaamde, liep zij het risico dat 
verschillende opvattingen zouden ontstaan die strijdig met elkaar waren. Dit vergrootte de 
kans op intriges en kon genootschappen zelfs staatsgevaarlijk maken. Daarnaast maakte de 
rapporteur zich zorgen over het nut van de vele Hollandse genootschappen. ‘Que penser donc 
de cette multitude de sociétés savantes et littéraires, qui inondent la Hollande’, vroeg hij zich 
af. Ze zouden niet de wetenschappelijke vooruitgang dienen maar achterhaalde standpunten 
huldigen, en zich meer richten op de eigen stad dan op de welvaart van het gehele koninkrijk. 
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De schrijver benadrukte dat er wel degelijk verdienstelijke Nederlandse geleerden waren maar 
een nationale instelling als het Institut Impérial de France of de Londense Royal Society veel 
verbeteringen kon brengen. Het zou met name een impuls zijn voor de natuur- en scheikunde 
en andere (toegepaste) natuurwetenschappen. 

Twee genootschappen staken volgens de auteur boven de andere uit: de Zeeuwsche 
Maatschappij der Wetenschappen en haar Haarlemse pendant. Deze twee zag hij als het 
startpunt van een mogelijke hervorming. De schrijver maakte er melding van dat er enkele 
jaren eerder al pogingen waren gedaan tot de vorming van een nationaal instituut, waarmee hij 
doelde op het plan uit 1770. De schrijver had het plan niet kunnen inzien maar ging ervan uit 
dat er ergens nog een ontwerp was. Volgens hem ging het om een los samenwerkingsverband 
tussen genootschappen uit alle gewesten – een ‘fédération savante’ zoals hij het noemde.  
 

Ce plan, abandonné durant la révolution, peut être repris aujourd’hui que la Hollande 
commence à respirer. L’exécution est facile; le succès assuré; le résultat de la plus 
haute importance. L’époque de la fondation d’une Académie Royale hollandaise des 
Sciences et des Lettres seroit aussi l’époque de leur restauration, et cet événement 
seroit à jamais mémorable. 

 
Alhoewel een instituut als het Franse Instituut te verkiezen zou zijn boven een dergelijke 
société fédérative, zo benadrukte de rapporteur, was dit onhaalbaar in het Koninkrijk Holland. 
Als voornaamste obstakel beschouwde hij dat het literaire en wetenschappelijke leven zich 
niet in één grote stad afspeelde maar was verdeeld over vele kleinere steden.34 

Ofschoon dit rapport anoniem is, kan worden aangenomen dat het van Franse hand is. 
Hoogstwaarschijnlijk was Jean-Baptiste-Denis Desprès (in dienst als Lodewijks secrétaire des 
commandements) de auteur van het stuk. Vier tekenen wijzen in Desprès’ richting. Ten eerste 
had de koning aanvankelijk het voornemen om Desprès verantwoordelijk te maken voor de 
hervorming van het culturele leven in Holland; zo rapporteerde Desprès in augustus en 
september onder meer over het hoger onderwijs, de schilderkunst en theaters.35 Ten tweede 
lijkt het veel op een vergelijkbaar onderwijsrapport waarvan zeker is dat het door een 
Fransman is geschreven.36 Ten derde werden in de zomer van 1806 Nederlanders wel om 
informatie gevraagd, maar waren het voornamelijk Fransen uit de entourage van koning 
Lodewijk die verslag deden. Ten slotte is de teneur zeer ‘Frans’ – dat wil zeggen utilitair met 
een sterke nadruk op de natuurwetenschappen en gepreoccupeerd met de mogelijke 
staatsgevaarlijkheid van de genootschappen. Het is verrassend dat de Franse auteur van het 
rapport pleitte voor een bij uitstek Hollandse organisatie van de wetenschap. Bovendien ging 
het om een bijna 35 jaar oud ontwerp dat nieuw leven moest worden ingeblazen. Ongeacht 
wie de schrijver is geweest (Desprès, een andere Fransman of toch een Hollander) is dat een 
opmerkelijk feit. 

Behalve de Franse anonymus vroeg koning Lodewijk ook advies aan zijn minister van 
Binnenlandse Zaken Mollerus. De koning legde hem een aantal concrete vragen voor. Zo 
vroeg de koning zich onder meer af welke Hollandse genootschappen konden worden 
opgenomen in een eventuele Koninklijke Academie. Moest deze in Den Haag of Amsterdam 
verrijzen? Hoe moesten de schone kunsten vertegenwoordigd worden en wat was de relatie 
tussen de onderwijsinstellingen en de geleerde genootschappen? Mollerus was met name 
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enthousiast over de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Aangezien de Haarlemse 
instelling al veel faam genoot in Europa en over vele binnen- en buitenlandse leden beschikte, 
zou zij zonder veel problemen tot Koninklijk Instituut der Wetenschappen kunnen worden 
omgevormd. De minister maakte bovendien melding van de wens van veel van haar 
directeuren om het genootschap te hervormen in de geest van de academies zoals die in het 
buitenland bestonden. Daartoe moest niet alleen meer aandacht worden besteed aan de 
natuurwetenschap, ook de letter- en geneeskunde dienden ruime aandacht te krijgen. Een op 
Franse leest geschoeide Academie genoot niet de voorkeur van de minister. Een enkel 
wetenschappelijk instituut dat de aanzienlijkste geleerden van het koninkrijk zou verenigen, 
was volgens Mollerus niet onmogelijk, maar zijns inziens moesten de genootschappen hun 
eigen gang kunnen gaan. Te veel staatsinmenging zou nergens toe leiden. Bovendien voorzag 
hij grote organisatorische en financiële problemen. De Nederlandse geleerden woonden 
immers niet, zoals in Frankrijk, allemaal in dezelfde stad. 

Hoe moest de Hollandse wetenschap dan worden hervormd? In plaats van één 
koninklijk instituut in Den Haag of Amsterdam – dat zou te veel aanleiding geven tot 
onderlinge concurrentie – opperde de minister om elk vakgebied een eigen koninklijk instituut 
te geven, zoals een Koninklijke Maatschappij der Wetenschappen, een Koninklijke 
Maatschappij der Landbouw, en een Koninklijke Maatschappij der Dichtkunst. Ook was de 
minister zeer positief over het instellen van een afzonderlijke Koninklijke Academie der 
Kunsten in de residentie of de hoofdstad. Daarbij nam de minister de academies van Berlijn 
en Stockholm als voorbeeld, evenals de Vierde Klasse van het Franse Instituut.37 Op 
Lodewijks vraag over de rol van de academie in het onderwijs kon de minister kort zijn: er 
was nooit een band geweest tussen onderwijsgevende instellingen en de genootschappen, en 
daar was volgens Mollerus ook geen noodzaak toe. Als laatste had de koning aan minister 
Mollerus gevraagd in welke mate de Hollandse instellingen gemodelleerd konden worden 
naar buitenlandse academies. Mollerus stipte deze kwestie slechts kort aan. Zeer 
waarschijnlijk was dit omdat dit vraagstuk spoedig zou worden onderzocht door een speciale 
commissie onder leiding van Johan Meerman. 
 
 
Een Koninklijk Instituut voor Lodewijk Napoleon 

Op 20 november 1806 benoemde koning Lodewijk een commissie om een rapport te 
schrijven over de toekomstige inrichting van het hoger onderwijs en de wetenschap. Naast 
voorzitter Johan Meerman zaten Jan van Styrum, Jean Thomas Thibault en Charles Sulpice 
Flament in de commissie. De opdracht aan deze commissie was drieledig. Ten eerste moest 
zij nagaan wat er in Frankrijk bestond aangaande de wetenschappen en de kunsten. Ten 
tweede moest zij rapporteren hoe dit in Holland werd geregeld. Ten slotte wilde de koning 
weten op welke wijze het culturele leven in het koninkrijk verbeterd kon worden. Lodewijk 
verlangde dat de commissieleden het rapport begin december bij hem zouden indienen.38 Al 
heeft Meerman in geen van zijn stukken melding gemaakt van Mollerus’ eerdere rapportage, 
de werkzaamheden van zijn commissie moeten gezien worden als een aanvulling hierop. 
Hoewel het ministeriële rapport gedateerd is op 28 november zal Mollerus het eerder voltooid 
hebben aangezien het nog moest worden vertaald. Bovendien was de minister aangesteld als 
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secretaris van Johan Meermans commissie. De zwagers Meerman en Mollerus zullen beslist 
met elkaar van gedachten hebben gewisseld over dit onderwerp. 
 Johan Meerman berichtte de koning op 2 december 1806 dat hij niet geheel aan zijn 
opdracht had kunnen voldoen. Acht dagen om een rapport te produceren, was te kort. Zo had 
hij geen briefwisseling kunnen openen met geleerden in de Franse hoofdstad. Daarom was de 
commissie voorbij gegaan aan haar eerste taak, en had zij vooral de Nederlandse situatie 
beoordeeld om vervolgens enkele voorstellen te doen ter verbetering. Net als Mollerus blies 
Meerman de loftrompet over de Hollandse geleerde genootschappen. ‘In uw koningrijk Sire! 
heeft zich een meenigte van bijzondere Maatschappijen van allerlei aart zedert eenige jaaren 
gevestigd’, zo berichtte hij. Vooral de Maatschappij te Haarlem blonk uit en het was volgens 
hem volkomen terecht dat Lodewijk deze reeds het predikaat ‘koninklijk’ had gegeven. 
Meerman meende dat het genootschap moest worden uitgebreid met ‘Wetenschappen, 
Letterkunden en Fraaie Letteren’, maar ook over de overige genootschappen werd vol lof 
gesproken:  
 

De andere Maatschappijen der Letterkunden bestaande in de onderscheide 
Departementen, en in de onderscheide plaatsen van het Koningrijk komen ons voor, 
meede te verdienen in stand te worden gehouden, behoudens egter eenige 
veranderingen, of verbeeteringen, welke het Uwe Majesteit zoude goeddunken haar 
voor te stellen, ten einde in dezelve meer eenheid te brengen. 

 
Om deze hervorming in goede banen te leiden, bestond de behoefte aan een nieuwe 
functionaris – namelijk die van directeur-generaal belast met onderwijs, wetenschap en 
schonen kunsten – waartoe reeds op 20 november was besloten. Het opstellen van een 
instructie voor de directeur-generaal was de voornaamste taak van de commissie. Het nieuw 
op te richten directoraat-generaal, dat onderdeel uitmaakte van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, vertoonde sterke overeenkomsten met het Agentschap van Nationale 
Opvoeding. De oorsprong van het ambt directeur général was dan Frans, de doelstellingen van 
de directeur-generaal waren vrijwel gelijk aan die van de voormalige Bataafse Agent van 
Nationale Opvoeding. Volgens de instructie moest Meerman ‘zich poogen bekend te maken 
met alles wat den Staat der Wetenschappen in dit Koningrijk betreft: inzonderheid den 
toestand der geleerde en letterkundige genootschappen, der Universiteiten, gijmnasien, 
Latijnsche Scholen, de voornaamste Bibliotheken en andere verzamelingen in het vak der 
Wetenschappen’; het heeft er alle schijn van dat deze formulering ontleend is aan de Instructie 
aan Agent Van der Palm in 1799.39 
 Daarnaast deed de commissie een aantal andere aanbevelingen. Zo zou de wetenschap 
baat hebben bij een opstelling voor het publiek van de Koninklijke Bibliotheek en de stichting 
van een reeks openbare bibliotheken in verscheidene grote steden. Meermans commissie 
pleitte ook voor de oprichting van een kunstacademie, die gevestigd kon worden in de 
residentie Den Haag of, mocht de koning dat willen, in een andere stad. Tot spijt van de 
commissieleden moest zij vaststellen dat er nauwelijks goede Nederlandse kunstenaars waren 
en dat daarom ‘vreemde kunstenaaren’ moest worden aangetrokken als lid van deze 
Academie. Verder adviseerden zij om geregeld exposities te houden van levende meesters en 
een fonds in te stellen om jonge veelbelovende kunstenaars twee jaar in Frankrijk en Italië te 
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laten studeren.40 Lodewijk Napoleon nam de adviezen van de commissie over maar week op 
één punt hiervan af. In plaats van één directeur-generaal, kwamen er twee directeuren-
generaal. Johan Meerman gaf voortaan leiding aan het directoraat-generaal voor Openbaar 
Onderwijs en Wetenschappen en Carel Gerard Hultman werd aangesteld voor Schone 
Kunsten. 
 
De ‘Commissie-Cultuurtransfer’ 

Deze Commissie-Meerman had slechts een week de tijd gehad en kon daardoor alleen een 
oordeel vellen over de Hollandse wetenschappelijke infrastructuur. Derhalve bestond de 
behoefte om een langduriger en grondiger onderzoek in te stellen, waarin het Koninkrijk 
Holland zou worden vergeleken met zijn buren. Vanaf 22 januari 1807 gaf Johan Meerman 
leiding aan een tweede groep van deskundigen. Deze commissie staat onder meer bekend als 
de ‘Commissie tot de formatie der openbare en koninklijke hooge schoolen en de 
aanmoediging der geleerden’, maar ik wil haar een andere naam geven. Met een 
anachronisme kunnen de commissies onder leiding van Meerman worden aangeduid als de 
‘Commissies-Cultuurtransfer’; term dekt de lading uitermate goed. De commissieleden 
dienden in een tijdsbestek van vier maanden rapport te doen van de wetenschapsbeoefening 
en het hoger onderwijs in het buitenland en aan de hand daarvan een plan te ontwerpen voor 
het Koninkrijk Holland.41 Informatie kon worden ingewonnen uit Frankrijk, Duitsland en het 
Koninkrijk Italië. Vervolgens moest de commissie onderzoeken of deze buitenlandse 
voorbeelden konden worden nagevolgd en, zo ja, in hoeverre deze aangepast dienden te 
worden aan de Hollandse situatie.  

 
 
 

6. Portret van Johan Meerman, door Boillij/F. John. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De commissieleden vormden een mooie dwarsdoorsnede van de Hollandse 

intelligentsia anno 1807. Zoals bij veel bestuursposten speelden vooral gepromoveerde 
juristen een rol van belang. Johan Meerman, zelf een verdienstelijk auteur en vertaler, 
fungeerde wederom als voorzitter. Voorts namen de juristen Nicolaas Calkoen en Frédéric 
Auguste van Leyden van Westbarendrecht zitting. De pedagoog De Perponcher, die eind 
achttiende eeuw verantwoordelijk was geweest voor introductie van het filantropijnse 
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gedachtegoed in de Noordelijke Nederlanden, was aangetrokken omwille van zijn 
onderwijskundige kennis. Benjamin Petrus van Wesele Scholten was hoogleraar rechten 
geweest maar had zich toegelegd op de letterkunde. Afkomstig van de Universiteit van 
Franeker was de natuurkundige Adriaan Gillis Camper. Als laatsten werden op 18 maart 
Hendrik de Wijkerslooth de Weerdesteyn en G.A.M. van Bommel toegevoegd aan de 
commissie. Hendrik Collot d’Escury ten slotte, een kenner van de klassieke letteren, werd 
aangesteld als secretaris.42 
 In de praktijk kwam het erop neer dat de commissie moest nagaan hoe de Hollandse 
wetenschappen (in combinatie met het academisch onderwijs) konden worden gestimuleerd 
en gemoderniseerd aan de hand van buitenlandse voorbeelden. Dit was geen geringe opdracht. 
Desondanks kreeg Meermans commissie begin april een verdere uitbreiding van haar 
takenpakket. Zij moest zich ook gaan buigen over ‘de geschikste wijze, om alle de Geleerde 
en letterkundige Genootschappen binnen het Koningrijk, mitsgaders alle diegenen, welke de 
wetenschappen en kunsten, of derzelver toepassing, ten oogmerk hebben, op eene algemeenen 
en eenparigen voet te regelen’.43 Kortom het gehele culturele leven – onderwijs, schone 
kunsten, wetenschap – werd nu aan een onderzoek onderworpen. De reden van deze 
uitbreiding was een concreet plan van Martinus van Marum, de secretaris van de Hollandsche 
Maatschappij der Wetenschappen. Zoals gezegd was dit genootschap in juli 1806 begiftigd 
met de status van Société Royale d’Arts et de Science. Secretaris Van Marum had met 
medewerking van directeur-generaal Johan Meerman een ontwerp gemaakt om de 
Hollandsche Maatschappij te verheffen tot hét nationale instituut voor kunsten en 
wetenschappen. Dit ontwerp van Van Marum werd voorgelegd van de commissie.44 
 Op 28 april voltooide de commissie haar ontwerp voor een Koninklijke Maatschappij 
der Wetenschappen. Enkele enkele dagen later werd het aan de koning aangeboden.45 Het 
Instituut van Parijs hadden de commissieleden als uitgangspunt genomen voor de hervorming 
van het Haarlemse genootschap. Frappant is dat niet de napoleontische organisatie uit 1803 
werd nagevolgd maar dat de Hollanders kozen voor de oorspronkelijke drie Klassen van het 
Instituut uit 1795. De Eerste Klasse moest zich bezighouden met proefondervindelijke en 
mathematische wetenschappen; dit waren vakgebieden waar de Hollandsche Maatschappij 
onder leiding van Martinus van Marum grote kennis van had. De Tweede Klasse omvatte de 
zede- en staatskundige wetenschappen, en aanverwante disciplines als geschiedenis en 
rechten. Deze Klasse die door Napoleon enkele jaren eerder was opgeheven, moest dus in het 
Koninkrijk Holland nieuw leven worden ingeblazen. Ten slotte zou er een Derde Klasse 
komen die zich zou gaan richten op de historische en moderne letterkunde. Niettemin week de 
Klasse op één punt af van het oorspronkelijke Franse Institut: de Derde Klasse zou niet de 
schone kunsten omvatten omdat directeur-generaal Hultman van plan was een afzonderlijke 
Academie voor Schone Kunsten op te richten.46 Verder voorzag het ontwerp in een landelijke 
herschikking van de wetenschapsbeoefening. Alle geleerde genootschappen moesten 
ondergeschikt worden gemaakt aan de Koninklijke Maatschappij, want ‘het zoude moeijlijk 
zijn, om niet te zeggen onmooglijk zijn, om ze op eene gelijken voet met de Koninklijke 
Haarlemsche Societeit te stellen’. Uiteraard had Van Marum bepleit dat de zetel van de 
Maatschappij ‘voor altoos’ te Haarlem zou blijven. De oude directeuren zouden voortaan, als 
overgangsregeling, tot een exclusieve groep ‘honoraire Leden’ behoren. Zij werden 
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verantwoordelijk voor het beheer van de jaarlijkse subsidie van het Rijk. Deze werd gesteld 
op acht- tot tienduizend gulden. Acht van de ereleden, bij voorkeur woonachtig in Haarlem, 
dienden deze middelen te beheren.47 
 Vrijwel onmiddellijk staakte de Hollandsche Maatschappij haar activiteiten in de 
veronderstelling dat zij spoedig een nieuwe vorm zou gaan aannemen. Een reeks obstakels 
verhinderde echter dat het ontwerp werd geïmplementeerd. Allereerst bestond grote onvrede 
binnen het genootschap over de voortgang: men had de jaarlijkse vergadering (normaal in 
mei) opgeschort, maar dit uitstel werd als schadelijk gezien voor de werkzaamheden van het 
genootschap. Toen in september nog steeds niets bereikt was, ondernam Martinus van Marum 
een poging om koning Lodewijk tot actie te bewegen. Een tweede probleem was de 
financiering van de Koninklijke Maatschappij. Van Marum herinnerde de koning aan diens 
eerder gemaakte belofte om, bovenop de eigen inkomsten, de Maatschappij jaarlijks een 
subsidie van zesduizend gulden toe te kennen, zoals de koning en hij samen waren 
overeengekomen. In de tussentijd was door de ‘Commissie-Cultuurtransfer’ echter besloten 
dat de Koninklijke Maatschappij niet meer op de contributies van directeuren zouden draaien 
maar dat, zoals alle grote buitenlandse academies, de kosten door de staat zouden worden 
gedekt. Van Marum schreef de koning dat veel directeuren graag een deel van hun salaris aan 
het genootschap afstonden en beledigd zouden zijn wanneer dit hen geweigerd werd.48 Maar 
het vasthouden aan deze traditie moet niet opgevat worden een altruïstische daad van de 
directeuren. Integendeel, hiermee eisten de directeuren, ontevreden met de vluchtige titel van 
honorair lid, een deel van de oude macht terug. Zoals het spreekwoord gaat: ‘wie betaalt, 
bepaalt!’ Bovenop deze organisatorische problemen bestond er een fundamenteel verschil van 
mening tussen Van Marum die, om Mijnhardt te citeren, ‘gespeend van elk politiek talent 
[zich verkeek] op het maatschappelijk draagvlak voor zijn strikt utilitaire opvattingen over 
wetenschap’.49 De directeuren wensten het encyclopedische karakter van de Hollandse 
wetenschapsbeoefening niet te verlaten en verzetten zich hevig tegen een Frans 
wetenschapsmodel. En ook buiten Haarlem wekte het plan weinig enthousiasme. Geen van de 
geleerde genootschappen keek ernaar uit om zich gedwongen aan te sluiten bij de Koninklijke 
Maatschappij – noch zagen zij veel heil in Van Marums utilitarisme. 
 Vrijwel alle genootschapsleden, zowel in Haarlem als daarbuiten, waren afkerig van 
een wetenschappelijk instituut dat zoals in Frankrijk zowel bestuurlijk als ideologisch nauw 
gebonden was aan de staat. Om het plan toch te laten slagen, werd het begin 1808 in handen 
gegeven van de Eerste Sectie van de Staatsraad die de concepttekst op enkele punten 
wijzigde. Dit ontwerp telde een aantal opvallende verschillen met het oorspronkelijke. Ten 
eerste verdwenen alle verwijzingen naar het Institut de Paris; mogelijk gebeurde dit om de 
vrees weg te nemen bij de genootschappen buiten Haarlem. Dat was in ieder geval het 
oogmerk van de tweede verandering: minister Mollerus adviseerde om niet meer te spreken 
van een inlijving van de overige genootschappen. Ten derde verdween om de Koninklijke 
Maatschappij tevreden te stellen de titel van ‘erelid’ waardoor de directeuren hun oude 
bevoegdheden en verplichtingen behielden, en daarmee ook hun financiële banden met het 
genootschap. Ten slotte zou de koning jaarlijks een bedrag van zesduizend gulden storten in 
de kas van de Maatschappij. Niettegenstaande deze aanpassingen bleef het project omstreden, 
en op 4 maart werd in de Staatsraad besloten om de Hollandsche Maatschappij te laten voor 
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wat het was.50 Alle onenigheid had de beoogde omvorming van het Haarlemse genootschap 
weinig goed gedaan. Ondertussen had Lodewijk Napoleon het plan opgevat om een geheel 
nieuwe instelling op te richten. 
 
Nationaal of Koninklijk? 

Met het stranden van Meermans en Van Marums plan was de hervorming van de Hollandse 
wetenschap in een impasse geraakt. Om de zaak vlot te trekken werden vier geleerde heren 
belast met de taak een geheel nieuw ontwerp op te stellen voor een Koninklijk Instituut dat in 
de hoofdstad moest verrijzen. Koning Lodewijk verlangde dat dit zou gebeuren naar het 
voorbeeld van het Institut national de Paris. De beoogde voorzitter was de vooraanstaande 
wetenschapper Jean Henri van Swinden. De koning leek het vertrouwen in Meerman te zijn 
verloren, zijn hoop vestigend op Van Swinden die hij reeds in 1806 geprobeerd te strikken. 
Maar Van Swinden had zijn bedenkingen. Was het land wel gediend bij een landelijke 
instelling?51 Hoewel hij aanvankelijk tegensputterde, kwam deze commissie onder zijn leiding 
te staan. Martinus van Marum werd ook benoemd maar speelde tweede viool. Van Swinden 
was namelijk allerminst een voorstander van diens utilitaire kijk op wetenschap. Verder 
namen Jeronimus de Bosch en Martinus Stuart zitting in de commissie.52 

Terwijl deze commissie bezig was, discussieerde de koning met de leden van de 
Staatsraad over de aard van het toekomstige instituut. De koning wenste een instelling die 
aandacht besteedde aan de wetenschappen, geschiedenis, letterkunde en schone kunsten. Net 
zoals de napoleontische restauratie van 1803 teruggreep op de vijf oude academies zo trachtte 
Lodewijk aansluiting met het verleden te zoeken door de verschillende Klassen de vertrouwde 
naam van ‘Maatschappij’ te geven.53 Lodewijk had deze Maatschappijen tezamen de naam 
Institut national willen geven, om zo de band tussen de monarchie en de natie te benadrukken. 
Deze wens sloot uitstekend aan bij zijn preoccupatie om een Majesté nationale te worden. 
Maar de Hollandse Staatsraad raadde de koning af om dit te doen. Ten eerste merkte de 
Staatsraad op dat men in Frankrijk van deze naam was afgestapt. National was in Frankrijk 
inderdaad achter Institut verdwenen. Onder Napoleon was de term in onbruik geraakt omdat 
deze te veel associaties opriep met de revolutionaire origine van het Franse Instituut.54 Ten 
tweede was een lid van de Staatsraad ongelukkig met de term, zo herinnerde Lodewijk zich in 
zijn memoires, omdat de koning impliceerde dat ‘nationaal’ gelijk stond aan ‘koninklijk’.55 
Hoewel Lodewijk Napoleon dit laatste betwistte (in zijn opinie was er geen wezenlijk verschil 
tussen zijn belang en het landsbelang) ging hij toch overstag, en zo werd op 4 mei een 
Koninklijk Decreet uitgevaardigd dat bepaalde dat er voor het hele koninkrijk een Koninklijk 
Instituut van Wetenschappen zou worden opgericht. Dit zou te Amsterdam gevestigd worden 
en bestaan uit vier Klassen. Gelijktijdig benoemde de koning een eerste reeks geleerden tot 
leden van het Koninklijk Instituut, van wie een aantal onaangenaam verrast was…56 

Van Swinden, Van Marum, De Bosch en Stuart voltooiden hun ontwerp voor het 
Koninklijk Instituut op 6 mei. Aangezien zij pas twee dagen later het decreet van 4 mei voor 
ogen kregen, was het aan de koning toezonden ontwerp uitsluitend gebaseerd op hun 
beraadslagingen voorafgaand aan de instelling van het Koninklijk Instituut. Het Hollandse 
wetenschappelijke instituut, aldus Van Swinden in de begeleidende brief aan Lodewijk 
Napoleon, kon niet op Franse wijze worden georganiseerd. Aangezien beide landen zeer 
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verschillend waren, had de commissie de vrijheid genomen om enkele wijzigingen aan te 
brengen – de koning had hen deze ruimte ook nadrukkelijk gegeven. Deze aanpassingen 
hadden twee belangrijke oorzaken. Ten eerste concentreerde het intellectuele leven van 
Frankrijk zich in Parijs, terwijl geen van de Nederlandse steden met kop en schouders boven 
de andere uitstak. Niet Amsterdam was het culturele brandpunt maar de vele kleinere steden 
met volwaardige universiteiten en bloeiende wetenschappelijke genootschappen. Deze 
versnippering maakte het bijeenbrengen van grote geleerden en kunstenaars beduidend 
moeilijker dan in Frankrijk. Om de leden van het Instituut enigszins tegemoet te komen, was 
een vergoeding van de reis- en verblijfskosten van het grootste belang. Ten tweede maakte 
Van Swinden gewag van de sterk afwijkende opvattingen over wetenschap en literatuur in 
Holland en Frankrijk. De vorm en de uitgebreidheid van het Franse Instituut was ongekend in 
het Koninkrijk Holland, wat een andere wetenschapsbeoefening met zich meebracht. Volgens 
de commissie was een bescheidener aanpak vereist die goed zou aansluiten bij en rekening 
zou houden met de bestaande geleerde genootschappen in Holland.57 
 Het ontworpen reglement bepaalde dat er te Amsterdam een Instituut zou komen dat 
de vervolmaking en bevordering van de wetenschap in het Koninkrijk Holland tot doel zou 
hebben evenals het verzamelen van kennis uit het binnen- en buitenland. Er dienden 
zesennegentig leden aangesteld te worden (zesendertig leden voor de Eerste Klasse, twintig 
voor de overige). Bovendien moest de helft van de leden afkomstig zijn uit Amsterdam of de 
nabije omgeving, in weerwil van Van Swindens overtuiging dat dit vrijwel onhaalbaar was. 
Vervolgens ging Van Swinden in op de exacte organisatie van de vier Klassen. De commissie 
had niet getornd aan hun aantal of benaming, maar gaf ze wel een andere invulling.58 

De eerste Klasse bestond net als in Frankrijk uit een verzameling exacte 
wetenschappen die verdeeld waren over zes afdelingen waarvan de eerste voornamelijk de 
wiskunde omvatte. De tweede afdeling zou zich voornamelijk met waterstaat en 
scheepsbouwkunde bezighouden, dit omdat de commissie wist dat de koning daar bijzonder 
veel waarde aan hechtte. De derde afdeling omvatte de schei- en natuurkunde, de vierde de 
agrarische wetenschappen en de vijfde de anatomie en biologie. De zesde afdeling, ten slotte, 
was de geneeskunde. Van Swinden stelde voor om deze laatste twee afdelingen samen te 
voegen aangezien ze nauw aan elkaar verwant waren. 

De Tweede Klasse moest uit twintig leden gaan bestaan en handelde over de 
Hollandse taal- en dichtkunde en de vaderlandse en klassieke geschiedenis. De moderne 
Nederlandse letterkunde werd aldus als nieuwe discipline aan het Instituut toegevoegd en 
kreeg een zelfstandige plaats naast de historische letterkunde. Ten eerste had de commissie 
hiertoe besloten omdat zij vonden dat de eigen taal een voorname positie moest innemen: 
‘notre langue mérite une classe à elle’.59 Ten tweede volgde zij het voorbeeld van de Eerste 
Consul die in 1803 aan het Franse instituut de moderne Franse letterkunde toevoegde die 
voorheen viel onder de oude letterkunde. Deze klasse zou zich volgens Van Swinden niet 
moeten bezighouden met het samenstellen van een woordenboek der Nederlandse taal 
aangezien de Maatschappij der Hollandse Letterkunde te Leiden zich al veertig jaar van deze 
taak kweet, evenals de heer P. Weiland. Wel zouden de leden van de Eerste Klasse snel aan 
de slag kunnen met het zuiveren van de Nederlandse taal van bastaardwoorden. 
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Ook de Derde Klasse van oude letterkunde en wijsbegeerte zou moeten worden 
gewijzigd al ging Van Swinden hier in zijn toelichting niet uitgebreid op in. Een eerste 
afwijking was dat hij de klasse niet – zoals het Franse model voorschreef – de opdracht wilde 
geven tot het vertalen van grote klassieke werken. Hollandse wetenschap blonk volgens hem 
juist uit door de kennis van de klassieke talen. De vervaardiging van vertalingen, hoe nuttig 
ook, hoefde daarom niet door de staat gestimuleerd te worden. Een tweede verschil betrof de 
zedekunde of moraalfilosofie. Van Swinden merkte op dat deze disciplines nauwelijks 
beoefend werden in Frankrijk en daarom geheel ontbraken in het Institut de France. Hij deed 
een pleidooi om deze wel op te nemen in het Hollandse Instituut. Zij waren van het grootste 
belang voor het ontwikkelen van het menselijk intellect en bezaten derhalve een grote 
opvoedende waarde. De commissie verwees naar de Academie van Berlijn en haar stichter 
Leibniz. De Nederlandse sectie voor moraalfilosofie wilde zij naar dit Duitse voorbeeld 
modelleren.  

De Vierde Klasse tot slot zou net als in Frankrijk moeten worden ingericht als een 
nationale kunstacademie. Dit initiatief wordt uitgebreider besproken in het volgende 
hoofdstuk over Lodewijk Napoleons cultuurpolitiek. 
 Samengevat wilde Jean Henri van Swinden ogenschijnlijk enkele kleinigheden 
aanpassen en toevoegen. Toch waren deze wijziging van de commissie uitermate 
betekenisvol. Een aantal disciplines beschouwde zij als typisch Nederlands, zoals waterstaat, 
scheepsbouwkunde en de eigen letterkunde. Daarom zou daar een grotere nadruk op moeten 
komen te liggen. Verder is het opvallend dat de commissie een pleidooi hield om de afdeling 
van de zedekunde en filosofie wel op te nemen terwijl Napoleon deze disciplines in 1803 min 
of meer had opgeheven uit vrees dat zij kritisch ten opzichte van de staat kwamen te staan. 
Van Swinden en zijn commissieleden bepleitten dus een onafhankelijkere rol van het 
Koninklijk Instituut in vergelijking tot het Institut de Paris. Van Swinden sloot zijn 
uiteenzetting af met een waarschuwing aan het adres van Lodewijk Napoleon. Hij wees erop 
dat het Institut de France weliswaar vanaf haar begin groot was maar dat zij een 
samenvoeging was van vele reeds eminente organisaties. Daarentegen moest in Holland het 
Instituut van de grond af worden opgebouwd, en nog wel in Amsterdam dat niet bepaald 
bekend stond om zijn geleerdheid. Van Swinden voorspelde dat de opstart van het Instituut 
daarom wel eens moeizaam zou kunnen worden. De koning kon zijn hooggespannen 
verwachtingen beter temperen, adviseerde Van Swinden. 
 
 
Een recalcitrant Instituut 

Koning Lodewijks eigenhandige besluit had de plannen van Van Swinden, Stuart, De Bosch 
en Van Marum overbodig gemaakt. Hij beoogde een Fransere instelling dan de commissie 
voorstelde. Het voornaamste was wel dat Lodewijk Napoleon ondanks alle waarschuwingen 
vasthield aan zijn idee dat Amsterdam, net als Parijs, het centrum voor kunsten en 
wetenschappen moest worden. Ook de invulling van het Instituut sloot meer aan bij het 
Franse voorbeeld. Zo wilde Lodewijk net als zijn broer de zedekunde geen plaats geven in het 
Koninklijk Instituut. Nochtans wisten de instituutsleden hun eigenlijke bezigheden wel in die 
richting om te buigen. Jean Henri van Swindens pleidooi voor de moraalfilosofie mocht dan 
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geen gehoor hebben gevonden, via een achterdeur kreeg zij een plaats binnen het Instituut. 
Van Swinden, die werd benoemd tot voorzitter van het Koninklijk Instituut, zorgde er 
namelijk voor dat de voornaamste Nederlandse filosofen en staatsrechtsgeleerden werden 
benoemd tot leden van andere Klassen en zodat zij zich alsnog met hun vak konden 
bezighouden.60  
 De voorzitter sprak zich ook openlijk uit voor een wetenschapsbeoefening die afweek 
van die in het Institut de Paris. Bij de eerste algemene vergadering van het Koninklijk 
Instituut benadrukte Van Swinden dat de Instituutsleden zich moesten inzetten voor de 
vervolmaking van de wetenschap, letterkunde en kunsten in het koninkrijk. Anders dan bij de 
lokale genootschappen mocht geen sprake zijn van een voornamelijk sociale functie maar 
diende het Instituut nieuwe ontdekkingen te doen en wetenschappelijk lacunes te vullen. Pas 
in tweede instantie was het een instrument om goede burgers in dienst te stellen van het 
vaderland.61 Maar deze nationaal opvoedende functie werd nog altijd meer uitgedragen dan in 
Frankrijk. Frappant is dat Van Swinden in zijn openingsrede niet sprak over het afleggen van 
verantwoording aan de koning of de overheid. Nergens in zijn betoog toonde hij zich een 
grote voorstander van het reduceren van de wetenschap tot een gewillig werktuig van de staat. 
Wetenschappelijke vooruitgang stond voorop – het vaderland kreeg de zilveren medaille. 
 Het Koninklijk Instituut zoals zich dat in de loop van 1808 ontwikkelde was een 
merkwaardige creatie. Het ontpopte zich niet tot een dociel adviesorgaan maar keerde zich 
onder leiding van Van Swinden tegen enkele regeringsplannen zoals het voornemen om een 
technische school op te richten naar het voorbeeld van de Ecole polytechnique. Het bestaande 
Nederlandse systeem zou volstaan.62 Ook in zijn functioneren was het Koninklijk Instituut in 
feite een typisch Nederlandse instelling. Het was in de praktijk een reguliere vereniging wier 
activiteiten relatief weinig afweken van de vele andere genootschappen – hoewel Van 
Swinden erop hamerde dat het Koninklijk Instituut zich uitsluitend moest toeleggen op de 
wetenschappelijke vooruitgang. Zo hoopte Van Swinden de spanning weg te nemen tussen de 
nieuwe staatsbemoeienis en het gebruikelijke particuliere initiatief.63 Maar omdat de 
oprichting van het Koninklijk Instituut niet gepaard was gegaan met de ontmanteling van de 
oude wetenschappelijke en letterkundige genootschappen was het moeilijk voor het Instituut 
om daadwerkelijk een hoofdrol te spelen. Het moest concurreren met de bestaande 
genootschappen en met de Nederlandse universiteiten, die meer nog dan de genootschappen 
het brandpunt van de Nederlandse wetenschap waren. Het enige werkelijk nieuwe was dat het 
Instituut niet van particuliere oorsprong was maar een monarchaal initiatief. Dit betekende 
tevens dat de opdrachten vaker aansloten op Lodewijks persoonlijke wensen dan die van de 
Instituutsleden.64 
 
 
Het instituut in de periferie van het keizer rijk 

Met het einde van het Koninkrijk Holland verloor het Instituut van Lodewijk Napoleon zijn 
bestaansrecht als nationale instelling. In het noorden van het Franse keizerrijk, zo vond de 
napoleontische overheid, was geen plaats voor een afzonderlijk wetenschappelijk instituut. 
Derhalve zou het Koninklijk Instituut zich van Lebrun voortaan ‘Hollandsch Instituut van 
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten’ moeten noemen.65 Toch konden de 
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Nederlandse departementen het eerste jaar nog enigszins autonoom opereren aangezien 
Lebrun het directoraat-generaal van Meerman voorlopig in stand hield. Toen de regeling van 
het hoger onderwijs in de Hollandse departementen aanstaande was, kwam een definitief 
einde aan de instellingen die koning Lodewijk had opgebouwd. Directeur-generaal Johan 
Meerman werd ontslagen en zijn directoraat-generaal voor Onderwijs, Wetenschap en Schone 
Kunsten op 4 september 1811 opgeheven.66 

Wat de instituutsleden als uitermate grievend ervoeren, was dat de Fransen het 
Hollandsch Instituut stelselmatig aanduidden als het Institut d’Amsterdam en daarmee 
impliceerden dat het slechts een bescheiden stedelijke instelling was. Behalve ongelukkig met 
deze aanduiding was het Hollandse Instituut ook bezorgd over de nieuwe financiering. Om 
het voormalige Koninklijk Instituut voor een verdere degradatie te behoeden, keken de 
Nederlandse geleerden naar ontwikkelingen elders in het keizerrijk. Het Hollandse Instituut 
was namelijk niet het eerste dat door Napoleon was ingelijfd. Zo had Napoleon in januari 
1806 het eeuwigdurend voorzitterschap van de Academie van Turijn geaccepteerd die 
daarmee de keizerlijke status verwierf.67 Johan Meerman deed vanaf 1812 (inmiddels bevond 
hij zich als lid van de Senaat te Parijs) meerdere verzoeken bij het Franse bestuur om het 
Instituut eveneens te verheffen tot een Keizerlijk Instituut.68 Hij ontving zorgelijke berichten 
uit Amsterdam. De leden van de Tweede Klasse meenden dat zij niet konden aanvangen met 
het drukken van de actes zonder dat de Franse minister van Binnenlandse Zaken uitsluitsel gaf 
over de precieze naam (en dus de exacte status) van het instituut. Bovendien wilde men 
zekerheid over de toekomstige financiering. Meerman en de instituutsleden suggereerden – in 
navolging van het Instituut van Turijn – de titel van Institut impérial des Sciences, Lettres et 
Arts pour les départements hollandais.69 Maar een ministeriële beslissing bleef uit. 

Op 13 januari 1813 stuurde het Hollandsch Instituut alias het Instituut van Amsterdam 
een verslag aan keizer Napoleon een herhaalde zijn verzoek ter verkrijging van een betere 
positie. De leden merkten op dat Institut d’Amsterdam de lading niet dekte en dat 
oorspronkelijk besloten was dat de instelling Institut de Hollande zou gaan heten. Zij 
opteerden nu voor de titel van Institut impérial de la Hollande. Wederom wezen zij op de 
Académie des sciences te Turijn die Académie impériale de Turin was gaan heten.70 Daar 
Amsterdam de derde stad was van het keizerrijk, na Parijs en Rome, was het instituut geen 
provinciaal maar een hoofdstedelijk genootschap, zo meende men. Het te Amsterdam 
gevestigde instituut wilde zich dus dankzij keizerlijke bescherming een hogere rang binnen 
het keizerrijk verwerven. 
 Ondanks de herhaaldelijke verzoeken kwam er uit Parijs geen reactie. Hieruit maakten 
de Nederlandse geleerden op dat zij zelf over de kwestie konden beschikken. Van Lennep, die 
bij de algemene vergadering van 1813 optrad als voorzitter, bleef de instelling consequent 
‘Hollandsch’ noemen. Napoleon had immers aan het begin van de inlijving het reglement van 
het Instituut goedgekeurd. Dit beschouwde de voorzitter als een impliciete erkenning dat het 
Instituut niet alleen de stad Amsterdam maar alle Nederlandse departementen tot dienst was. 
Van Lennep drukte zich zelfs nog sterker uit: 
 

Immers het Reglement in volle kracht blijvende is ook tevens het eigenaardige en 
(mag ik mij nog dus uitdrukken?) het nationale [mijn cursivering] dezer instelling als 
voorheen verzekerd.71 
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‘Nationale’ moet in deze context gelezen worden als Nederlands en niet als Frans. Dit 
nationale element speelde in Van Lenneps argumentatie een belangrijke rol. Het Hollands 
Instituut ijverde namelijk nog steeds voor het doen opleven van een Nederlandse 
schilderschool, het conserveren van oude vaderlandse manuscripten, het zuiveren van de 
Nederlandse taal, et cetera – een duidelijke nationale Nederlandse onderstroom binnen het 
Franse keizerrijk. Dit gepolitiseerde nationale gevoel was typisch voor de jaren 1812-1813; 
het vormde een voedingsbodem voor de uitingen van vaderlandsliefde bij de terugkeer van de 
Oranjes.72 
 
 
Conclusie 

Tegen het einde van de achttiende eeuw had de Verlichting geleid tot een groot geloof in de 
kracht van menselijke kennis. Het encyclopedische gedachtegoed (een poging tot het 
bijeenbrengen van al die kennis) oefende grote invloed uit op de vernieuwingsbewegingen in 
Frankrijk en de Noordelijke Nederlanden. Het culturele leven moest in zijn geheel hervormd 
worden met als doel de verheffing van het volk. Overal in de westerse wereld kwamen 
wetenschappers zodoende op een voetstuk te staan, maar het was in Frankrijk dat zij voor het 
eerst massaal werden ingezet om de staat te dienen. Het grootste verschil tussen Frankrijk en 
Nederland bij aanvang van de revoluties was dan ook de mate van staatsinvloed. In Frankrijk 
bestond een lange traditie van koninklijke bemoeienis met het wetenschappelijke en 
kunstzinnige leven terwijl de Republiek altijd had vastgehouden aan een strikt stedelijk of 
gewestelijk genootschapsleven. Wat de Franse Revolutie met name veranderde, waren de 
opvattingen over de rol die geleerden moesten spelen. De wetenschappelijke vooruitgang zou 
idealiter in dienst worden gesteld van de natie. Dit proces werd geïntensiveerd in de jaren 
1792-1794 toen wetenschappers actiever betrokken werden bij het staatsapparaat en de oude 
academies het veld moesten ruimen. Voortaan werden de lijnen tussen staat en wetenschap 
beduidend korter. Illustratief is de oprichting van het Institut national des sciences et des arts 
waarmee wetenschappers getransformeerd werden tot ambtenaren en geacht werden een 
nuttige bijdrage te leveren aan de consolidatie van de Franse staat. Toen Napoleon Bonaparte 
aan de macht kwam, zette hij dit beleid voort maar veranderde de aard van de 
wetenschapsbeoefening nog verder. Potentieel riskante disciplines werden terzijde geschoven 
en de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten dienden Napoleons gezag te legitimeren 
en te versterken. De meeste leden van het Institut national waren hier nochtans niet van 
gecharmeerd. 

Waar onder de Franse Revolutie wetenschappers een belangrijke plaats verkregen 
binnen het politieke krachtenveld, bleven de geleerde genootschappen in Nederland vooral in 
de privésfeer. Bovendien waren deze genootschappen niet primair bedoeld om de wetenschap 
vooruit te helpen maar voornamelijk om geïnteresseerden te informeren. Bataafse 
revolutionairen meenden dat wetenschap nuttig was maar gaven er geen prioriteit aan. Met het 
oog op de regeneratie van het volk werd de voorkeur gegeven aan de nationale opvoeding 
(kennisspreiding) en niet aan de wetenschappen (kennisproductie). Door het oprichten van het 
Agentschap van Nationale Opvoeding gaf de overheid in 1798 weliswaar een signaal dat zij 
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meer invloed wilde uitoefenen op de wetenschap, maar in de praktijk veranderde er weinig. 
Het Franse utilitarisme vond slechts bij enkelen, zoals Martinus van Marum, gehoor maar 
zelfs deze beoogde een bescheidener rol voor de wetenschap. De introductie van de 
monarchie bracht aanvankelijk ook geen radicale koerswijziging met zich mee. De adviseurs 
van Lodewijk Napoleon wezen wel degelijk op het ontbreken van een nationaal instituut, de 
achterhaalde (lees: niet-utilitaire) wetenschapsopvatting en het ontberen van staatsinvloed op 
de potentieel schadelijke activiteiten van de genootschappen. Niettemin was men ervan 
overtuigd dat een instelling als het Institut national in Holland onhaalbaar was; daarvoor 
verschilden beide landen te zeer.  
 Om het Nederlandse culturele leven (onderwijs, wetenschap én schone kunsten) toch 
te moderniseren, meende Lodewijk Napoleon dat naar het buitenland moest worden gekeken. 
Ten eerste werden daarom naar Frans voorbeeld directoraten-generaal ingesteld die qua 
invulling verassend veel weg hadden van de Bataafse agent van Nationale Opvoeding. Ten 
tweede werd de commissie van Johan Meerman ingesteld, die niet alleen Frankrijk maar ook 
Italië en de Duitse landen in haar onderzoek opnam. In het ontwerp voor een 
wetenschappelijk instituut van de hand van Van Marum en Meerman greep men terug op het 
Franse Institut national uit 1795 – een betekenisvolle keuze, want het gaf aan dat zij weinig 
op hadden met het napoleontische Institut de France waarbinnen de wetenschappen en 
kunsten op gespannen voet stonden met de politieke omstandigheden. Nochtans behielden 
Van Marum en Meerman het centralistische en utilitaire karakter van het Instituut. Zij 
beschouwden de Hollandsche Maatschappij als het nieuwe centrum van de 
wetenschapsbeoefening. Meerdere factoren hebben ten grondslag gelegen aan het falen van 
dit ontwerp. Het mislukken ervan moet deels geweten worden aan de enorme taak die de 
commissie op zich had genomen. Zowel het hoger onderwijs, de wetenschap en de schone 
kunsten werden aan een onderzoek onderworpen. Van Swinden zou later beide taken wel 
vervullen maar anders dan Meerman deed hij dit niet tegelijk (in 1808 richtte hij zich op de 
wetenschap, in 1809 op het onderwijssysteem) en bovendien kon hij voortbouwen op de 
plannen van Van Marum en Meerman. Verder waren de Nederlanders, op enkele geleerden 
na, ongelukkig met een verregaande staatsbemoeienis, noch hadden zij veel op met de 
beoogde hiërarchische structuur. En hoewel de ideeën van de commissie vanuit Frans 
perspectief tamelijk gematigd waren, beschouwden de genootschappen deze als té utilitair. 
Om al deze redenen traineerden de directeuren van de Hollandsche Maatschappij tot 
ongenoegen van de koning de uitvoering van het ontwerp. Dit leidde in combinatie met de 
weerstand van andere genootschappen tot een onwerkbare situatie. Alle weerstand kon de 
implementatie van het ontwerp zo lang uitstellen dat de regering zich genoodzaakt zag het te 
herzien. Met de herschrijving kwamen de bestuurders tegemoet aan de verlangens van de 
genootschappen maar die bleven ontevreden. 
 De verschillende commissie onder leiding van Johan Meerman heb ik met een 
anachronisme de ‘Commissies-Cultuurtransfer’ genoemd omdat zij de overname en 
aanpassing van buitenlandse voorbeelden ten doel hadden. Lodewijk Napoleons opdracht tot 
het oprichten van een Koninklijk Instituut gemodelleerd naar het Institut de Paris laat zien dat 
de koning in 1808 definitief koos voor een hervorming van de wetenschapsbeoefening naar 
Frans model. Toch bleef er wel degelijk ruimte voor de adaptatie van het Franse voorbeeld. 



 

 
199 

Het is frappant dat koning Lodewijk voor de oprichting van de nieuwe instelling juist Jean 
Henri van Swinden heeft aangetrokken die uitmate sceptisch was over het nut en de noodzaak 
ervan. Hij kon zich niet vinden in de wens van de koning om het Instituut in Amsterdam te 
vestigen, noch in de exacte opzet van het Franse Instituut. Bovendien sprak Van Swinden zich 
onomwonden uit tegen bepaalde speerpunten van het koninklijke beleid. Al was Jean Henri 
van Swinden overwegend behoudend hij meende wel dat het Koninklijk Instituut als primus 
inter pares een voortrekkersrol moest gaan spelen – maar dan wel buiten het domein van de 
overheid. Van Swinden wilde met het Instituut dan ook in eerste instantie de wetenschap 
dienen en in tweede instantie het Nederlandse volk. De aldus ontstane kloof tussen het 
Hollandse en Franse Instituut zal na 1810 hebben bijgedragen aan de degradatie van het 
Koninklijke Instituut tot het Instituut van Amsterdam. De napoleontische overheid kon niet 
veel aanvangen met een perifeer genootschap dat gedurende zijn korte bestaan weinig voor de 
staat had opgeleverd. Als het voormalige Koninklijk Instituut werkelijk verheven had willen 
worden tot een Institut impérial zou het zich hebben moeten onderwerpen aan de dirigistische 
cultuurpolitiek van Napoleon. Dat de instituutsleden hier uiteindelijk weinig voor hebben 
gevoeld, blijkt wel uit Van Lenneps toespraak waarin ‘het nationale dezer instelling’ centraal 
stond. 





 

 
201 

HOOFDSTUK 8 

 

Nationale kunst in  een internationaal kader 

Het cultuurpolitieke beleid van Lodewijk Napoleon 

 
 
In de geschiedschrijving had het Nederlandse culturele leven van omstreeks 1800 lange tijd 
een slechte reputatie. De Noordelijke Nederlanden zouden in de schaduw hebben gestaan van 
de andere Europese landen. Een kleine twintig jaar geleden werd nog gesteld dat ‘culturally 
(…) the late eighteenth- and early nineteenth-century period formed a trough in Dutch 
history’ – de Bataafs-Franse tijd als een trog in de Nederlandse cultuurgeschiedenis.1 Met 
name de Franse tijd werd uitsluitend gezien in het licht van Napoleons cultuurimperialisme. 
Er was dan ook weinig oog voor de cultuurpolitieke initiatieven van de Hollandse koning 
Lodewijk. Diens bemoeienis met het culturele leven werd in verband gebracht met zijn stijl 
van koningschap, die werd gekenmerkt door de ‘gesteldheid op uiterlijken glans’.2 Dat 
Lodewijk Napoleon een zwak had voor pracht en praal is zonder meer waar, maar zijn beleid 
heeft ook de grondslag gevormd voor tal van invloedrijke culturele instellingen die 
bestendiger waren dan zijn vierjarige bewind. Een van de eersten die op deze verdienste heeft 
gewezen was L. Brummel, die in 1951 een belangwekkend artikel schreef waarin hij pleitte 
voor een herwaardering van koning Lodewijks kunst- en wetenschapsbeleid.3 Sindsdien is 
koning Lodewijks cultuurpolitiek meer en meer een onderwerp van studie geworden. Zo is het 
Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 2006-2007 zelfs geheel gewijd aan het Koninkrijk 
Holland. Lodewijk Napoleons bewind mag dan slechts vier jaar hebben geduurd, ‘het maakt 
zijn experiment van nationaal koningschap, zijn plannen en projecten’, zoals Eveline 
Koolhaas-Grosfeld in het voorwoord van het Jaarboek betoogt, ‘niet minder interessant’.4 

De aanmoediging van de Nederlandse kunst aan de hand van buitenlandse 
voorbeelden staat in dit hoofdstuk centraal. Het kunstbegrip wordt ruim opgevat. Volgens het 
encyclopedische ideaal van de achttiende eeuw werd indertijd een minder groot onderscheid 
gemaakt tussen kunsten, ambachten en wetenschappen dan tegenwoordig. Tezamen vormen 
zij wat in deze studie het culturele leven wordt genoemd. De kunstuitingen en –instellingen 
worden in het navolgende vooral bezien in hun politieke context en in hun relatie tot 
napoleontisch Frankrijk en andere Europese staten. In welke mate werd het Nederlandse 
cultuurbeleid beïnvloed door buitenlandse voorbeelden? En welke motieven gingen hierachter 
schuil? Allereerst worden de ontwikkelingen in de revolutionaire tijd geschetst om vervolgens 
in te gaan op het cultuurimperialisme van Napoleon. Daarna komt aan bod hoe Lodewijk 
Napoleon zich positioneerde tegenover de Bataafse en Franse initiatieven en hoe ten tijde van 
het Koninkrijk Holland nieuwe plannen werden gesmeed om de nationale kunsten te doen 
herleven. Ten slotte wordt aandacht besteed aan de wijze waarop Lodewijk Napoleon zijn 
koninklijke macht wilde laten uitbeelden en hoe deze zich heeft verhouden tot zijn politieke 
opvattingen. 
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De nationalisering van de kunsten 

In de achttiende eeuw kenden de Noordelijke Nederlanden wat de kunsten betreft een andere 
uitgangspositie dan omringende landen. Een groot verschil was dat met name classicistisch 
ingestelde kunstkenners overtuigd waren van de geringe betekenis van de nationale 
schilderkunst, waarmee vooral geduid werd op de werken uit de Gouden Eeuw. De 
Nederlanders hadden in de zeventiende eeuw weliswaar verdienstelijke landschappen, 
stillevens en portretten geschilderd – die bovendien van technisch hoog niveau waren – maar 
deze zouden zich niet kunnen meten met de contemporaine historieschilders in het buitenland; 
aldaar legde men zich immers toe op bijbelse en klassieke taferelen. In tegenstelling tot de 
internationaal toonaangevende kunst van Italiaans en Franse artiesten zou de eigen kunst te 
alledaags zijn en weinig tot geen opvoedende waarde bezitten. Nederlanders zouden niet in 
staat zijn grootse werken van kunst en literatuur te scheppen; dat werd strijdig geacht met de 
noordelijke volksaard. Toch werd in de patriottentijd getracht dit negatieve beeld bij te stellen. 
Een goed voorbeeld van de veronderstelde tegenstelling tussen ‘Nederlands’ en 
‘classicistisch’, en van de herwaardering van de eigen cultuur, is te vinden in de bekende 
epistolaire roman De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) van Elizabeth Wolff 
(1738-1804) en Agatha Deken (1741-1804). In de voorrede van de tweede druk van dit 
populaire werk benadrukten de dames dat de voorbije decennia volgens hen bewezen hadden 
dat ook ‘gematigde Luchtstreken grote mannen kunnen voortbrengen’. Niet langer waren 
alleen de Fransen ‘de gunstelingen des Vernufts’, maar ook de niet-Romaanse volkeren. 
Daarom hadden Wolff en Deken gepoogd een oorspronkelijk Nederlandse roman te schrijven; 
geen onwaarschijnlijk avonturenverhaal, geen roman voor verfranste jongedames of een 
vertaald werk, maar een boek met deugdzame Nederlandse karakters. Het realisme 
beschouwden zij als een van de wezenskenmerken van het eigen volk: ‘Wy schilderen u 
Nederlandsche karakters; menschen, die men in ons Vaderland werkelyk vindt’.5 

Deze distantiëring van het classicisme en ophemeling van de vermeende Nederlandse 
ongekunsteldheid is ook terug te vinden bij de patriotse kunstcritici. De eigen kunstenaars 
zouden volgens hen juist excelleren in eenvoud en vrijheidszin, waardoor zij een typisch 
Nederlandse stijl hadden behouden. Dat adel en kerk nauwelijks invloed uitoefenden op de 
schone kunsten zagen veel patriotten eveneens als een groot voordeel. De Nederlandse stijl 
was niet alledaags, zo wierpen bijvoorbeeld Rhynvis Feith (1753-1824) en Engelbertus 
Matthias Engelberts (1731-1807) tegen, maar van een uitmuntende eenvoud. Deze laatste, een 
verlichte dominee uit Hoorn, beaamde dat de Nederlanders niet uitblonken in de 
historieschilderkunst; maar hij beklemtoonde dat zij in menig genre andere volken 
overtroffen.6 Wat de ‘volgzieke Nederlanders’ te doen stond, zo luidde het patriottische 
regeneratieprogramma, was actief investeren in de eigen kunstenaars en stoppen met het 
navolgen van de buitenlandse mode.7 Een vroege poging om de kunsten uit het slop te halen, 
kwam daarom vooral voort uit economische beweegredenen. De Oeconomisch Tak (1777) 
van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen trachtte de kunstnijverheid te 
bevorderen, bijvoorbeeld door middel van het verstrekken van reisbeurzen aan Nederlandse 
kunstenaars.8 Toch moet benadrukt worden dat kunst- en politieke opvattingen niet per 
definitie aan elkaar gelijk kunnen worden gesteld. Zo werden de patriottische feesten vaak 
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classicistisch aangekleed en was ook de patriottische iconografie zeer sterk beïnvloed door 
deze internationale stijl. Patriotten combineerden dergelijke klassieke thema’s met elementen 
uit de christelijke iconografie, het vaderlandse verleden en de volksgebruiken.9 
 Naast het negatieve (zelf)beeld was het ontbreken van een grootschalige culturele 
infrastructuur een belangrijk verschil tussen de Republiek en het buitenland. In omringende 
landen trad dikwijls een monarch op als mecenas en ontstonden vorstelijke kunstacademies 
terwijl de Nederlandse belangstelling voor kunst, net als voor de wetenschapsbeoefening, 
vooral een zaak was van de vele particuliere genootschappen. In tegenstelling tot geleerde 
genootschappen hadden deze een vrij open karakter. Het literaire of kunstgenootschap dat 
midden achttiende eeuw was ontstaan, bestond in de regel uit liefhebbers en 
beroepskunstenaars. De meeste leden waren passieve leden die vooral prestige ontleenden aan 
het lidmaatschap. Verder waren er bijzondere leden zoals vooraanstaande literatoren. Het 
genootschap had ook een sociale functie; het kon dienen om kunstenaars en eventuele kopers 
met elkaar in contact te brengen.10 Collecties van bijvoorbeeld schilderijen, munten of 
naturalia waren daarom voornamelijk in handen van particulieren en konden dikwijls enkel op 
verzoek bezichtigd worden. Er waren slechts drie (semi-)openbare collecties: het Kabinet van 
Naturaliën dat was verbonden aan de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, de 
Teylers Konstzaal die werd bestierd door het gelijknamige genootschap en ten slotte beschikte 
stadhouder Willem V over een schilderijenverzameling die sinds 1774 gehuisvest was in het 
Buitenhof en drie dagen per week beperkt kon worden bezichtigd door liefhebbers. Op 
museologisch gebied liep Nederland dan ook relatief achter. In andere delen van Europa 
waren in de loop van de achttiende eeuw vernieuwende musea ontstaan; meestal vonden zij 
hun oorsprong in vorstelijke collecties. Het British Museum was een van de eerste openbare 
musea ter wereld. Het bestond uit een encyclopedische verzameling van objecten die met de 
kunsten en wetenschappen van doen hadden. Ook in tal van Italiaanse steden waren openbaar 
toegankelijke musea ontstaan (die waren gewijd aan de klassieke oudheid) en de Oostenrijkse 
keizer had zijn schilderijenverzameling in Wenen voor het publiek opengesteld. 

Het groeiende natiebesef van de late achttiende eeuw had ook zijn invloed op de 
kunstopvattingen. In de meeste musea vond tegen 1800 namelijk een specialisering plaats: 
kunstvoorwerpen en natuurlijke historie werden steeds meer van elkaar gescheiden en de 
kunstzinnige uitingen werden steeds verder ingedeeld in nationale of zelfs regionale 
categorieën.11 Zodoende begonnen kunstkenners onderscheid te maken tussen bijvoorbeeld de 
Hollandse school en de Italiaanse school. Met ‘Hollandse’ werd in de Noordelijke 
Nederlanden nadrukkelijk de eigen zeventiende-eeuwse schilderkunst bedoeld die niet langer 
gekoppeld was aan enkele grote meesters maar aan de Noord-Nederlandse natie in haar 
totaliteit. Dit leidde behalve tot een nationalisering ook tot een actualisering: de grootsheid 
van de oude schilderkunst kon niet verloren zijn gegaan omdat zij inherent zou zijn aan de 
Nederlandse volksaard.12 
 
Cultureel erfgoed en nationale opvoeding 

De Franse staatsbemoeienis met de schone kunsten was ten tijde van het ancien régime niet 
bijzonder groot. Het meest in het oog springend waren de drie Académies royales voor 
respectievelijk schilder- en beeldhouwkunst, muziek en architectuur. Verder waren er de 
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zogeheten Salons. Deze officiële exposities dateerden uit het midden van de achttiende eeuw 
en dienden om het algemene publiek kennis te laten nemen van de laatste kunstzinnige 
ontwikkelingen.13 Bovendien moest de bezoekers deugdzaamheid worden bijgebracht. Het 
idee dat de schone kunsten een grote moreel-opvoedende potentie bezaten, is vaak in verband 
gebracht met de revoluties maar het was ouder dan de politieke omwentelingen van de late 
achttiende eeuw. Reeds de encyclopedisten en de aan de Salons deelnemende kunstenaars 
hadden gehamerd op het exemplum virtutis – de morele voorbeeldfunctie die met name van 
de historieschilderkunst zou uitgaan.14 

Anders dan Zonnekoning Lodewijk XIV toonde koning Lodewijk XV weinig 
belangstelling voor de bevordering van de schone kunsten in zijn koninkrijk. En zijn opvolger 
Lodewijk XVI was niet geïnteresseerd in een koninklijke iconografie die zijn grootsheid zou 
uitbeelden. De meeste initiatieven gingen uit van graaf d’Angiviller, een intimus van de 
koning, die de drijvende kracht was achter de beeldende kunsten in Frankrijk. De politique 
artistique van d’Angiviller bestond vooral uit het bestellen van beelden en schilderijen van de 
grands hommes van Frankrijk om zo indirect de Franse monarchie te verstevigen. De graaf 
gaf bijvoorbeeld opdrachten aan bekende beeldhouwers en schilders. Verder kende Frankrijk 
onder de Bourbons een achterstand op het gebied van musea. De grote koninklijke 
kunstverzamelingen waren nauwelijks openbaar, al poogde d’Angiviller een koninklijk 
museum van de grond te krijgen.15 Dit veranderde na 1789. Inherent aan de Franse Revolutie 
was de noodzaak de koninklijke collecties toegankelijk te maken en de kunsten actief in 
dienst te stellen van het nieuwe regime. Bezittingen van de adel en de kerk werden door de 
revolutionairen in beslag genomen en vormden de basis voor een nationaal kunstbezit. De 
genationaliseerde verzamelingen zouden aangewend moeten worden ten bate van het Franse 
volk.16 

Met de stichting van de Franse republiek werd definitief afstand genomen van het 
oude vorstelijke patronagesysteem. Ook de kerk viel weg als grote opdrachtgever. 
Kunstenaars kwamen zo in nauwer contact te staan met de overheid. Dit leidde bijvoorbeeld 
tot de instelling van aanmoedigingsprijzen die in april 1792 voor het eerst werden uitgereikt – 
onder meer aan de schilder Jacques-Louis David. In de eerste jaren na de revolutie werden de 
kunstenaars betrekkelijk vrij gelaten maar de radicalisering van de revolutie bracht een 
koerswijziging met zich mee. Er kwam een grotere afstand van het ancien régime waardoor 
kunstuitingen moesten worden ontdaan van hun monarchale lading. Het bewind stond echter 
voor een dilemma. Het prille Franse natiebesef deed de revolutionairen beseffen dat veel oude 
kunstvoorwerpen onderdeel uitmaakten van het nationale erfgoed en daarom niet vernietigd 
mochten worden. Terzelfdertijd moest het volk zo min mogelijk ermee in aanraking komen 
aangezien zij vaak in tegenspraak waren met de revolutionaire beginselen. Kleinere 
voorwerpen zoals schilderijen konden vrij gemakkelijk worden behouden door ze simpelweg 
niet tentoon te stellen. Veel grote openbare monumenten moesten er echter aan geloven, 
hetgeen Franse kunstenaars de mogelijkheid gaf om nieuwe revolutionaire monumenten te 
ontwerpen. Het achterliggende idee sloot nauw aan op het ideaal van éducation nationale. In 
de nieuwe politieke verhoudingen moest kunst nog meer dan voorheen een nationaal 
opvoedkundige taak vervullen.17 
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Om de nationale opvoeding via kunst concreet uit te werken, werden in 1793 twee 
belangrijke musea opgericht. Het Museum national was Frankrijks nationale kunstmuseum. In 
dit museum gevestigd in het Louvre konden de burgers alle geconfisqueerde kunst van de 
koninklijke familie, de adel en de geestelijkheid bewonderen. Het zogeheten Musée des 
monumens français was gewijd aan de ontwikkeling van de Franse beeldhouwkunst en de 
architectuur. Dit historische museum omvatte onder andere de vorstelijke grafmonumenten uit 
Saint-Denis.18 
 Met het ontstaan van de Bataafse Republiek kregen de Fransen beschikking over 
Nederlandse kunstcollecties aangezien de bezittingen van de gevluchte stadhouder (als 
onderdeel van de ontmanteling van het ancien régime) werden genationaliseerd. Het grootste 
deel van de collectie werd door de Franse troepen gevorderd als compensatie voor hun 
bijdrage aan de omwenteling. Niet alleen werden schilderijen meegenomen naar Parijs, ook 
een deel van de bibliotheek, naturalia, muntencollectie en zelfs twee olifanten (Hans en 
Parkie) moesten eraan geloven. Dit gebeurde overigens niet alleen in de Noordelijke 
Nederlanden; kunstverzamelingen van tal van Europese vorstenhuizen werden door de 
Fransen geconfisqueerd en overbracht naar het Museum national.19 Zodoende kon het Louvre, 
dat aanvankelijk tamelijk bescheiden was, uitgroeien tot een van de meest prestigieuze musea 
van Europa. Wat van de stadhouderlijke collecties in Nederland was overgebleven, werd door 
de nieuwe bestuurders tot nationaal bezit verklaard. Nadat een deel van de voormalige 
stadhouderlijke bezittingen ten bate van de staatskas verkocht was, nam Isaac Gogel (de agent 
van Financiën) in november 1798 het initiatief om de schilderijen voor verkoop te behoeden 
en opnieuw publiek toegankelijk te maken. De collectie van de Stadhouder werd de basis voor 
de nieuw opgerichte Nationale Konst-Gallerij. Ook de boekencollectie werd in 1798 
bestempeld tot nationaal erfgoed. De Agent van Nationale Opvoeding Theodorus van Kooten 
had als eerste het voorstel gedaan om de bibliotheek van de stadhouder om te vormen tot een 
nationale bibliotheek. In beide gevallen speelde de overweging mee dat het een ‘barbarisme’ 
zou zijn om deze verzamelingen uit handen te geven. Beschaafd als de Bataven waren, zo was 
de redenering, konden zij niet toestaan dat dit nationale erfgoed werd vernietigd.20 

Behalve het behoud van het nationale erfgoed beoogde Isaac Gogel een aantal andere 
zaken met de Nationale Konst-Gallerij. Van belang is dat de twee grote Franse musea Gogel 
geïnspireerd hebben. Hij combineerde de historische invalshoek van het Musée des 
monumens français met de in beslag genomen kunst, zoals die in het Louvre te zien was. Net 
als in Frankrijk was de nationale opvoeding een belangrijke overweging om een museum te 
stichten. Het eerste Nederlandse openbare museum moest namelijk niet slechts de kunstenaars 
stimuleren, ook diende het bij te dragen aan de vorming van de Bataafse natie. Het bijbrengen 
van goede smaak, zeden en vaderlandsliefde via de schone kunsten paste goed in het 
regeneratiestreven van de Bataven. Met name stichtelijke en historische werken achtte men 
van belang. Juist deze nadruk op de vaderlandse geschiedenis was kenmerkend voor de 
Nationale Konst-Gallerij. Toch bestond er een probleem: de Bataafse Revolutie had zich 
tegen de stadhouders gekeerd terwijl het nieuwe bewind dankbaar gebruikmaakte van de 
stadhouderlijke kunstverzameling. Het nationale museum was zelfs onderbracht in een 
voormalig paleis van de Oranjes, namelijk Huis ten Bosch. Om toch zo min mogelijk naar de 
laatste stadhouders te verwijzen, werden aanvankelijk alleen werken getoond van schilders uit 
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de zestiende en zeventiende eeuw. Zodoende waren er geen achttiende-eeuwse afbeeldingen 
van Oranjes te bewonderen.21 

Ook de moderne kunsten werden niet vergeten want Isaac Gogel hoopte met het 
nationale museum de eigentijdse kunstenaars te inspireren. Door het bestuderen van de 
zeventiende-eeuwse werken moesten zij hun eigen schilderijen op een hoger plan brengen. En 
in de opdracht aan de agent van Nationale Opvoeding Van der Palm uit 1799, viel te lezen dat 
de overheid ervan overtuigd was ‘dat de beöeffening der schoone Kunsten een zeer 
heilzaamen invloed kan hebben op het vormen van het Nationaal Character’.22 Van der Palm 
zat enigszins in zijn maag met deze opdracht. Hij was vooral gepreoccupeerd met het 
ontwerpen van de nationale schoolwetgeving. Bovendien meende hij dat het verkieslijk was 
om individuele wetenschappers en kunstenaars te steunen; hij had geen enkele fiducie in het 
oprichten van nationale instellingen zoals een kunstacademie. Net als de meeste 
genootschapsleden hield hij vast aan de autonomie van de particuliere genootschappen. 
Tweemaal bracht de agent bij de Eerste Kamer een voorstel in stemming om een Nederlandse 
kunstenaar een beurs te verschaffen, maar beide voorstellen werden (waarschijnlijk om 
financiële redenen) afgewezen.23 Daarentegen lukte het Gogel, die als agent van Financiën 
dicht bij het vuur zat, wel om zijn project gefinancierd te krijgen. 
 Aldus werd in de jaren 1798-1800 een nationale kunstcollectie opgebouwd die werd 
beheerd door de staat en voor het eerst kocht de overheid nieuwe kunstvoorwerpen aan. De 
eerste bezoekers werden op 31 mei 1800 in Huis ten Bosch verwelkomd, waar het publiek 
dagelijks bijna tweehonderd schilderijen kon bezichtigen. De vooraanstaande Amsterdamse 
kunsthandelaar Cornelis Sebille Roos (1754-1810) werd als ‘Inspecteur van de Zaal en Kunst-
Gallery’ belast met het bestuur van het museum. Hij beheerde de collectie, kocht nieuwe 
kunstwerken, stelde de eerste catalogus op en besloot samen met inspecteur-generaal der 
domeinen Everardus Temminck (1758-1837) welke kunstwerken dienden te worden 
opgeknapt om te worden tentoongesteld. De dagelijkse zaken kwamen in handen van J.G. 
Waldorp (1740-1808) die ook fungeerde als rondleider.24 Toen Gogel en Roos als gevolg van 
de wetsverzetting van 1801 het veld moesten ruimen, fungeerde Temminck de facto als 
beheerder van het museum. Hij zette het beleid voort in de geest van Roos en Gogel met grote 
aandacht voor de vaderlandse historie. Vooral portretten van illustere historische figuren als 
Grotius, Maarten Tromp en de gebroeders De Witt moesten de Bataafse burgers tot voorbeeld 
dienen. Toch gaf dit de Nationale Konst-Gallerij niet per se een nationaal karakter dat 
vergelijkbaar was met dat van het Franse Pantheon. De Bataven hadden evenzeer grote 
bewondering voor buitenlandse kunst; zij streefden eerder naar een internationaal pantheon. 
Helaas ontbraken de middelen om daadwerkelijk de dure kunstwerken van buitenlanders te 
verwerven.25 
 
 
Het cultuurbeleid van Napoleon Bonaparte 

Ten tijde van het Consulaat begon de bemoeienis van Napoleon Bonaparte met het culturele 
leven. Hij beschouwde de cultuurpolitiek als minstens zo belangrijk als zijn militaire 
overwinningen om ervan verzekerd te zijn de geschiedenis in te gaan als een groot leider. Wat 
Napoleon voor ogen stond was een beleid dat in eerste instantie voortbouwde op de 
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initiatieven die graaf d’Angiviller onder Lodewijk XVI had ontplooid. Omdat de Eerste 
Consul op het gebied van de schone kunsten een amateur was (in tegenstelling tot de 
literatuur, dat was een jeugdliefde van Napoleon) moest hij vertrouwen op een aantal naaste 
medewerkers en dan vooral op de staatsbouwmeester Pierre-François-Léonard Fontaine 
(1762-1853) en Dominique Vivant, baron de Denon (1747-1825) voor de schilder- en 
beeldhouwkunst. Die laatste was weinig positief over de eigen schilders. Hij verweet hen dat 
zij niet bepaald ijverig waren; de revolutionaire projecten om de schone kunsten te stimuleren 
hadden weinig effect gesorteerd.26 Tegelijkertijd bestond er in Frankrijk sinds de jaren 
negentig van de achttiende eeuw een bewondering voor de oude Nederlandse meesters. Dit 
vertaalde zich onder meer in de verzameling van het Louvre. Het Museum national koos in 
1799 voor een strikte onderverdeling in twee schilderscholen: de Franse en de Duits-
Hollands-Vlaamse school. Terwijl de Franse collectie 136 doeken omvatte, bestond de tweede 
groep uit maar liefst 494 doeken waarvan 246 uit de Noordelijke Nederlanden. Sedert de toe-
eigening van de stadhouderlijke collectie was de Franse belangstelling en waardering voor de 
Noord-Nederlandse schilders alleen maar gegroeid; natuurlijkheid en eenvoud waren hun 
sterke punten. De typisch Nederlandse genres als het landschap bezaten bovendien geen 
enkele politieke of godsdienstige lading. Deze neutraliteit was rond 1799 zeer welkom om de 
nationale verzoening te bespoedigen – een bonapartistisch speerpunt.27 
 Napoleons cultuurpolitiek kreeg meer vorm vanaf 1802 toen Dominique Vivant 
Denon aan het hoofd gesteld werd van de kunstcollectie van het Louvre en ging fungeren als 
de officieuze minister van schone kunsten. Zijn strategie was zowel gericht op het bevorderen 
van de moderne Franse schilderkunst als het vormen van de meest indrukwekkende 
historische collectie van Europese kunstwerken. Het belangrijkste verschil met de jaren 
daarvoor was dat Denon geen boodschap had aan de nationaal opvoedende waarde van het 
museum. De collectie moest in de eerste plaats de culturele elite aanspreken. Gewone burgers 
waren alleen op zondag welkom, als het museum al open was.28 Als uitdrukking van de 
nieuwe koers gaf hij het Museum national zijn nieuwe naam Museum Napoléon. Verder wilde 
Denon dat de Franse schilders ervoor zouden zorgen dat er een bloeiende eigen schilderschool 
zou ontstaan. Hij ging de Franse kunstenaars bijvoorbeeld pressen om deel te nemen aan de 
Salons. Denon had lessen getrokken uit het recente revolutionaire verleden. Het niveau van de 
Salons moest sterk verbeteren door elke twee jaar de beste moderne kunst te verenigen.29 
Bovendien werd Dominique Vivant Denon verantwoordelijk voor het verstrekken van 
officiële opdrachten aan de grote kunstenaars. Net als d’Angiviller zorgde hij ervoor dat de 
doeken en beeldhouwwerken – die meestal een scène uit de vaderlandse historie als 
onderwerp namen – vooral patriottisch van aard waren. Ook liet Bonaparte het Institut vanaf 
1802 verslag doen van de vorderingen op het gebied van de wetenschap, letterkunde en 
kunsten sinds 1789.30 Al deze inspanningen wierpen hun vruchten af: als gevolg van de 
onderlinge naijver namen zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de werken toe. Ook het 
publiek stroomde in groten getale toe. Zodoende stelden de Fransen na enkele jaren met 
zelfvertrouwen dat hun school beschouwd moest worden als ‘la première ou la seule au 
monde’.31 

Als een goede leerling van de Franse Revolutie was Napoleon zich terdege bewust van 
het nut van beelden en teksten om de publieke opinie te beïnvloeden. Tijdens zijn bewind 
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veranderde dan ook de aard van de Franse schone kunsten wat de uitbeelding van persoonlijke 
macht betreft. Persoonsverering was na de Franse Revolutie nooit helemaal weggeweest maar 
de obelisken, standbeelden en afbeeldingen verloren gaandeweg steeds meer hun 
revolutionaire betekenis ten gunste van het leger en Bonaparte zelf. In plaats van de verering 
van de abstracte noties als Vrijheid, Natie of Republiek stelde hij zichzelf in het middelpunt 
van de iconografie zoals de vorsten van het ancien régime dat hadden gedaan. Allegorische 
schilderijen en beeldhouwwerken werden vervangen door een cultus rondom Napoleon 
Bonaparte. In deze afbeeldingen transformeerde Bonaparte van een doorsnee republikeinse 
generaal tot een volmaakte en zegevierende held om vervolgens als Eerste Consul meer en 
meer Romeinse trekken te krijgen; zo ruilde hij zijn woeste lange haren in voor een klassiek 
Romeinse haardracht. Maar meer nog dan uiterlijk moest Bonaparte in de afbeeldingen 
morele overeenkomsten met de klassieke republikeinen uitstralen. In de jaren voorafgaand 
aan het keizerrijk veranderde de uitbeelding van Bonaparte nog verder. In het kader van de 
nationale verzoening wilde hij vooral nog als een serieuze en onvermoeibare bestuurder 
worden geportretteerd. Hij schudde het militaire imago zoveel mogelijk van zich af om 
afgebeeld te worden al werkende aan de Code civil des Français, bestuurlijke vraagstukken of 
infrastructurele projecten.32 

 
 

7. Jean Auguste Dominique Ingres, portret van 
Napoleon Bonaparte als Eerste Consul, circa 1803-
1804. Bonaparte wordt door Ingres niet voorgesteld als 
een zegevierende militair, maar als een bedachtzaam 
bestuurder. Het schilderij maakt deel uit van een serie 
die door de overheid werd geschonken aan steden langs 
de Franse grenzen, ter versteviging van de 
eenheidsstaat. Dit specifieke doek was een gift aan de 
stad Luik die achter Napoleon door het venster te zien 
is.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Met zijn kroning tot keizer wilde Napoleon alle aspecten van het culturele leven nog 
nadrukkelijker aanwenden om de superioriteit van La Grande Nation te onderstrepen. Een 
ambitieus initiatief waren de zogeheten Prix décennaux bedoeld voor de grootste literaire 
werken, wetenschappelijke ontdekkingen en kunstwerken van het decennium. Niettemin 
zorgde Napoleons verregaande inmenging met de selectie van potentiële prijswinnaars ervoor 
dat met name schrijvers niet zozeer geïnspireerd als wel bevreesd raakten dat hun werken de 
keizer niet zouden bekoren; menige tekst kwam niet door de keizerlijke censuur. Dat lag 
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anders bij de wetenschap en beeldende kunsten die voor Napoleon te specialistisch waren om 
er zelf over te oordelen. Toch leden de Prix décennaux schipbreuk: de jury van het Institut 
kon zich niet vinden in de genomineerden van de keizer en wist de uitreiking van de prijzen te 
verhinderen. Hieraan lag ook een verschil in kunstopvatting ten grondslag. Napoleon begon 
zich af te keren van de verlichte en opstandige achttiende eeuw en de absolutistische 
zeventiende eeuw te huldigen – een tijd waarin meesters als Corneille en Bosuet de 
maatschappelijk orde niet ter discussie stelden maar het vorstelijke gezag verstevigden. Menig 
instituutslid kon zich hier echter niet mee verenigen. De wetenschappen en schone kunsten 
fungeerden aldus als een middel om oppositie te voeren tegen de keizer.33 

De vorming van het Franse keizerrijk gaf aanleiding tot een nieuwe stroming binnen 
de napoleontische iconografie waarin de soevereine vorst centraal stond. Napoleon werd 
hierin afgebeeld met alle keizerlijke symbolen van dien en moest vooral autoriteit uitstralen. 
In het licht van zijn nieuwe hoedanigheid van keizer grepen deze beelden terug op de 
Romeinse Oudheid, Karel de Grote en de Bourbons. De voorstellingen van de keizer waren 
dus bovenal eclectisch, dit omdat Napoleon worstelde met de legitimiteit van de nieuwe 
staatsvorm. Dit probeerde hij te compenseren door de uitbeelding van zijn gezag en 
soevereiniteit te plaatsen binnen een historisch kader. Daarnaast bleef Napoleon opdrachten 
geven tot het vervaardigen van portretten in de stijl van de jaren 1799-1804.34 Zo bestonden er 
tijdens het keizerrijk in de praktijk twee genres naast elkaar: enerzijds het ideaalbeeld van de 
machtige soevereine vorst, anderzijds de realistisch bedoelde weergave van het hardwerkende 
staatshoofd en de moedige legerleider.35 
 
 
Lodewijk Napoleons cultuurpolitieke ambities  

Net als met de uniformering van het recht, de oprichting van het Koninklijk Instituut en de 
hervorming van het onderwijs trachtte koning Lodewijk Napoleon ook de kunsten in te zetten 
voor de nationalisering van zijn koninkrijk. Uiteraard dienden de culturele plannen die onder 
Lodewijk Napoleon werden gemaakt belangrijke politieke doelen, maar de koning had ook 
zijn persoonlijke overwegingen om zich in te laten met het culturele leven. Sinds zijn 
tienerjaren had hij een voorliefde voor kunst en literatuur. Dit viel niet in goede aarde bij 
Napoleon die Louis belangrijke functies in het leger toebedeelde en hem naarmate zijn macht 
groeide steeds verder inkapselde in het Franse overheidsapparaat. Ook in de privésfeer 
bepaalde Napoleon een aanzienlijk deel van Louis’ leven; diens huwelijk met Hortense de 
Beauharnais was vooral bedoeld om de familiedynastie veilig te stellen.36 Als broer van de 
Franse keizer had Louis allerlei rollen moeten vervullen waar hij zelf niet om gevraagd had, 
eerst als militair, vervolgens als bestuurder, en uiteindelijk zelfs als de potentiële verwekker 
van de troonopvolger. Toen hij koning van Holland werd, kreeg hij enige speelruimte om te 
doen wat hem in de buurt van zijn broer niet gelukt was: trachten een homme de lettres te 
worden.37 Lodewijk Napoleon hoopte dit streven te combineren met zijn wens om een Majesté 
nationale te zijn.38 Hij meende dat kunst en cultuur konden worden aangewend ter 
versteviging van de nationale eenheid van zijn koninkrijk. In het onderstaande wordt aandacht 
besteed aan verschillende initiatieven onder Lodewijk Napoleon op het gebied van de 
kunsten, in het bijzonder de plannen voor een Academie van Schone Kunsten, de lancering 
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van een beurzensysteem voor veelbelovende jonge kunstenaars en de organisatie van 
nationale tentoonstellingen. Tot slot wordt ingegaan op de wijze waarop Lodewijk in 
navolging van zijn broer de kunsten aanwendde om zijn gezag te legitimeren. 
 
Buitenlandse voorbeelden – Hollandse stijl 

Kort na zijn aankomst in het Koninkrijk Holland had Lodewijk Napoleon besloten dat de 
Fransman Jean-Baptiste-Denis Després verantwoordelijk zou worden voor de schone kunsten. 
Hij moest zich verdiepen in de Hollandse culturele infrastructuur en voorstellen tot 
verbeteringen aandragen.39 Deprés presenteerde de koning in september 1806 een rapport over 
de beeldende kunst in het Koninkrijk Holland. Hij meldde dat in Amsterdam, Rotterdam, Den 
Haag, Dordrecht en Breda onderwijs in de schilderkunst werd gegeven. Maar om op hetzelfde 
niveau te komen als buitenlandse kunstenaars, zouden veelbelovende jonge Nederlandse 
schilders financieel gesteund en naar het buitenland gezonden moeten worden.40 Een maand 
later kwam minister Mollerus van Binnenlandse Zaken met het advies om een koninklijke 
kunstacademie te stichten in Den Haag of Amsterdam. Deze zou kunnen worden 
gemodelleerd naar de Vierde Klasse van het Franse Instituut, maar Mollerus nam vooral de 
academies van Berlijn en Stockholm als voorbeeld.41 

Bij decreet van 20 november 1806 was een vierkoppige commissie in het leven 
geroepen die de koning binnen zeer korte tijd moest adviseren over het wetenschaps- en 
kunstbeleid van het Koninkrijk Holland. In voorgaande hoofdstukken is reeds uitvoerig 
ingegaan op de werkzaamheden van de verscheidene commissies onder leiding van Johan 
Meerman, die in het vorige hoofdstuk anachronistisch zijn aangeduid als de ‘Commissies-
Cultuurtransfer’. Waar het om draaide, was dat men Franse, Duitse en Italiaanse voorbeelden 
wilde bestuderen om na te gaan of deze in het Hollandse koninkrijk konden worden toegepast. 

Johan Meermans commissieleden namen in grote lijnen de adviezen van Després en 
Mollerus over. Om alle verbeteringen in goede banen te leiden, adviseerde de Commissie-
Meerman om één directeur-generaal voor Wetenschappen en Schone Kunsten aan te stellen. 
Desondanks benoemde de koning twee directeuren-generaal: Johan Meerman voor 
wetenschap en onderwijs en Carel Gerard Hultman voor de schone kunsten.42 Hultman stond 
een grote taak te wachten. De Hollandse kunsten moesten zich gaan meten met die in het 
buitenland waartoe het kunstonderwijs sterk verbeterd moest worden. De commissie stelde 
voor om in Den Haag een Academie van Schone Kunsten te stichten, bestemd voor de 
schilder-, beeldhouw-, bouw- en graveerkunst, waaraan veel buitenlandse kunstenaars 
moesten worden verbonden. Ook dienden talentvolle studenten in staat te worden gesteld bij 
Parijse en Romeinse meesters in de leer te gaan.43 Meerman en de zijnen waren namelijk 
somber gestemd over de kwaliteit van de Hollandse schone kunsten. Alleen het aantrekken 
van buitenlandse docenten zou ervoor kunnen zorgen dat het koninkrijk zich kon ‘beroemen 
een eigen school te hebben en andere vreemde natiën naar zijn voortbrengselen zal doen 
verlangen’.44 Benadrukt moet worden dat Meerman dus streefde naar een Hollandse stijl door 
de emulatie van buitenlandse meesters. De nationale kunst moest gemodelleerd worden naar 
neoclassicistisch voorbeeld en niet alleen naar de eigen zeventiende-eeuwse werken. Johan 
Meerman betichtte de Nederlandse kunstenaars namelijk van bekrompenheid; zij zouden er 
goed aan doen het venster naar Europa open te zetten. Juist de kruisbestuiving tussen in- en 
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uitheemse kunsten zou bevorderlijk zijn.45 
 
Continuïteit en discontinuïteit 

In eerste instantie continueerde Lodewijk Napoleon het cultuurbeleid van de Bataafse 
Republiek – om te beginnen het nationale museum dat Gogel had geïnitieerd. In 1805 had 
raadpensionaris Rutger-Jan Schimmelpenninck Huis ten Bosch betrokken en was de 
gehavende collectie van de Nationale Konst-Gallerij teruggekeerd naar het Buitenhof waar zij 
tussen 1774 en 1795 te bezichtigen was geweest. Maar koning Lodewijks bemoeienis met de 
kunstcollectie ging verder dan het omvormen van de Nationale Konst-Gallerij tot een 
koninklijke instelling. Er was sprake van een nieuwe oriëntering van het museum. Net zoals 
in napoleontisch Frankrijk werd nationale opvoeding steeds minder belangrijk geacht. De 
vorming van goede burgers door middel van het verzamelen van historische objecten stond bij 
Gogel en Roos (die tot 1801 verantwoordelijk waren voor het museum) nog voorop. Cornelis 
Apostool, die in december 1808 de leiding van het museum op zich nam, toonde zich echter 
een pleitbezorger van een meer artistieke invulling van de collectie. Dit ging ten koste van de 
aandacht voor de geschiedenis. Bovendien verlangde de koning een grotere rol van het 
museum bij de opleiding van jonge kunstenaars en ambachtslieden zoals ook in andere landen 
het geval was. En meer dan ten tijde van de Bataafse Republiek lag het encyclopedische 
ideaal ten grondslag aan het nieuwe cultuurbeleid. De kunsten en de wetenschappen moesten 
gezamenlijk hervormd worden zodat zij elkaar wederzijds zouden kunnen stimuleren.46  

Een belangrijke stap werd in april 1808 gezet toen de Nationale Konst-Gallerij 
officieel de titel van Koninklijk Museum kreeg. Omdat Lodewijk Napoleon in datzelfde jaar 
Amsterdam tot zijn residentie maakte, bracht hij de collectie van de Konst-Gallerij samen met 
de kunstcollectie van de stad Amsterdam die onder andere Rembrandts De Nachtwacht en De 
Staalmeesters bevatte. Het voormalige raadhuis op de Dam ging derhalve niet alleen dienst 
doen als koninklijk paleis maar ook als Koninklijk Museum. Daarnaast breidde de koning de 
collectie zeventiende-eeuwse meesters aanzienlijk uit door de aankoop van de collectie-Van 
der Pot van Groeneveld (1808) en de collectie-Van Heteren Gevers (1809).47 Zo ontstond een 
museum dat uniek was in Europa. De verzameling bestond naast beeldende kunst ook uit 
archeologisch vondsten, penningen en munten, en er was dankzij de eerdere inspanningen van 
Gogel en Roos nog altijd bijzonder veel aandacht voor de vaderlandse geschiedenis. Mede 
dankzij het aankopen en bijeenbrengen van tal van oude meesters groeide zowel in binnen- als 
buitenland de waardering voor de Nederlandse schilderschool.48 Het is frappant dat onder 
Lodewijk Napoleon de portretten van de achttiende-eeuwse stadhouders Willem IV en 
Willem V weer salonfähig zijn geworden. Bezaten deze schilderijen tijdens de Bataafse 
Republiek nog een zekere politieke lading, ten tijde van het Koninkrijk Holland werden deze 
Oranjes volledig geaccepteerd als een onderdeel van het eigen verleden.49 

Met betrekking tot de verwerving van contemporaine schilderkunst was de overheid 
aanvankelijk vrij ambitieus. Niet alleen de oude meesters kregen een plaats in Lodewijks 
museum, er zou ook aandacht zijn voor eigentijdse kunst. Cornelis Apostool kreeg de 
opdracht om de collectie uit te breiden met buitenlandse werken, in het bijzonder die van 
Franse en Italiaanse levende meesters. Dit mislukte grotendeels omdat de koning weigerde 
grote bedragen uit te geven aan de internationalisering van zijn museum.50 Een andere manier 
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om meer werken van levende meesters te verwerven was het verbeteren van het 
kunstonderwijs. Om die reden zou volgens directeur-generaal Johan Meerman bij het museum 
een Academie van Schone Kunsten moeten verrijzen. Dit strookte met Lodewijk Napoleons 
opzet om aldus het oude en het nieuwe met elkaar te verenigen.51 
 Ook met het andere restant van de stadhouderlijke collectie – de boeken en kaarten – 
bemoeide de overheid zich intensief. De sinds 1798 genationaliseerde bibliotheek werd tot 
1806 alleen gebruikt door Haagse ambtenaren en bestuurders waardoor de collectie haar 
nationaal opvoedende mogelijkheden niet ten volle waar had kunnen maken. Onder Lodewijk 
Napoleons bewind werd de nationale bibliotheek officieel voor iedereen toegankelijk en werd 
de collectie fors uitgebreid. Daartoe moest de Koninklijke Bibliotheek net als het museum 
naar Amsterdam verhuizen, zodat alle culturele instellingen in de hoofdstad waren. Feitelijk 
betekende dit dat de boeken jarenlang waren ingepakt en dat de bibliotheek ontoegankelijk 
was voor het publiek. Toch investeerde de koning aanzienlijke sommen in de bibliotheek 
waardoor het aantal boeken verviervoudigde. Een treffende overeenkomst met het Koninklijk 
Museum was dat de boeken gewijd aan de vaderlandse geschiedenis een relatief groot aandeel 
namen.52 Verder slaagde koning Lodewijk er persoonlijk in het deel van de kaartencollectie 
van de voormalige stadhouder dat door de Fransen was meegenomen terug te halen. Op 17 
oktober 1806 schreef hij de Franse Minister van Marine en Koloniën Denis Décrès aan met 
het verzoek de stadhouderlijke kaartenverzameling, die zich op dat moment op zijn ministerie 
bevonden, terug te geven. Décrès stemde hiermee in.53 Deze spanning tussen het 
wetenschappelijke en het strategische belang van kaartencollecties leidde ook in het 
Koninkrijk Holland tot problemen. In 1807 verwierf de bibliotheek een enorme collectie van 
Romswinckel. De koning zag echter de militaire waarde van de kaarten en schonk hen aan het 
Depot Generaal van Oorlog. Dit leidde tot een conflict tussen de Koninklijke Bibliotheek en 
het Ministerie van Oorlogsvoering. Meerman wees de koning erop dat in het eerste artikel van 
het koninklijk decreet van 15 januari 1808 nadrukkelijk bepaalde dat geografische kaarten 
deel moesten uitmaken van de koninklijke collectie. Ze zouden voor iedereen raadpleegbaar 
moeten zijn daar ze vele wetenschapsgebieden van nut konden. Meerman verlangde daarom 
een subsidie voor de aankoop van nieuwe goede kaarten en atlassen en de verzekering dat 
Defensie de bibliotheek voortaan met rust liet.54 Koning Lodewijk was het in tweede instantie 
met Meerman eens en gaf hem toestemming contact op te nemen met de Minister van 
Oorlogsvoering.55 

De culminatie van Lodewijks culturele ambities en initiatieven had het 
encyclopedische Paleis van Kunsten en Wetenschappen moeten worden, een gebouw dat 
gepland was op de locatie van het Amsterdamse Besjeshuis aan de Amstel. Het was een uiting 
van de wens van Lodewijk om alle culturele instellingen te centraliseren. Het Koninklijk 
Instituut moest als middelpunt van de Hollandse wetenschap een prominente plaats krijgen. 
Daarnaast zou het cultuurpaleis onderdak hebben geboden aan onder meer de Koninklijke 
Bibliotheek en het Koninklijk Museum. Lodewijk Napoleons residentie zou hiermee niet 
alleen het regeringscentrum worden maar ook dat van wetenschappen en schone kunsten. 
Helaas voor Lodewijk werd zijn koninkrijk geannexeerd voordat een begin kon worden 
gemaakt met de bouw van het Paleis.56 
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De Academie van Schone Kunsten 

Een fundamenteel onderdeel van Lodewijk Napoleons cultuurbeleid was het verbeteren en 
centraliseren van het onderwijs in de schone kunsten. Het ontwerpen van een kunstacademie 
werd de verantwoordelijkheid van directeur-generaal Carel Hultman.57 In diens instructie was 
bepaald dat de academie in augustus 1808 een feit diende te zijn. Snel bleek echter dat de 
directeur-generaal van Schone Kunsten weinig gedaan kreeg.58 Daarom werd in oktober 1807 
Hultmans directoraat-generaal bij dat van Onderwijs en Wetenschap gevoegd, waardoor 
Johan Meerman de schone kunsten onder zijn hoede nam. Deze bestuurlijke reorganisatie 
belemmerde de besluitvorming over de kunstacademie. Bepaald was dat er eind 1807 een 
uitgewerkt ontwerp moest liggen, terwijl Meerman pas medio december de beschikking kreeg 
over de archieven van Hultman.59 Dat Meerman de zaken voortvarender aanpakte dan zijn 
voorganger blijkt wel uit het feit dat hij slechts enkele dagen na de fusie van de twee 
directoraten-generaal een briefwisseling opende met Dominique Vivant Denon van het 
Museum Napoléon. Meerman vroeg de Fransman om kopieën van klassieke pleisterbeelden, 
bedoeld als lesmateriaal voor de geprojecteerde kunstacademie – een opdracht die Carel 
Hultman reeds in februari was gegeven maar nooit door hem was uitgevoerd.60 

Met enige vertraging lukte het de directeur-generaal om de minister van Binnenlandse 
Zaken op 19 januari 1808 een conceptreglement toe te sturen dat grotendeels overeenkwam 
met eerdere adviezen. Dit ontwerp voorzag een bescheiden academie, geleid door de 
directeur-generaal en tien professoren, met als voornaamste taken het aanbieden van 
onderwijs en het organiseren van prijsvragen en tentoonstellingen.61 Maar opnieuw ontstond 
vertraging. Het reglement werd onbruikbaar omdat Lodewijk Napoleon kort daarna besloot 
om een Koninklijk Instituut op te richten; de Academie van Schone Kunsten moest (zoals de 
Vierde Klasse in Frankrijk) daar een integraal onderdeel van gaan uitmaken. Anders dan de 
koning zag Meerman de geplande academie vooral als een opleidingscentrum dat wellicht kon 
worden verbonden aan de Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut, maar er niet 
ondergeschikt aan mocht zijn. Zijns inziens was de Académie des Beaux Arts toch vooral een 
Ecole pratique des Beaux Arts. Om de kunsten te doen herbloeien, dienden jonge kunstenaars 
praktijkgericht onderwijs te genieten en te worden begeleid door ervaren krachten met zo nu 
en dan een masterclass van een beroemdheid. Als compromis opperde de directeur-generaal in 
mei 1808 om de leden van de Vierde Klasse te benoemen tot ereleden van de academie die 
zitting mochten nemen in de bestuursraad. Het dagelijks bestuur zou in handen komen van 
tien professoren en de directeur-generaal.62 

Het is treffend hoe Johan Meerman met deze academie de nationale en de 
internationale kunst wilde samenbundelen. Om de schone kunsten in het Koninkrijk Holland 
te bevorderen, bestudeerde Johan Meerman wat er in andere Europese landen op dat terrein 
gebeurde. Drie buitenlandse correspondenten informeerden hem hierover. Voor de Duitse 
situatie wendde hij zich tot de beroemde professor Heyne uit Göttingen. Cornelis Apostool 
(op dat moment nog de secretaris van de legatie te Napels) en Charles-François Brisseau 
Mirbel (zojuist benoemd tot directeur van Lodewijks kwekelingen in Parijs) hielden hem op 
de hoogte van respectievelijk de Italiaanse en de Franse ontwikkelingen. In het bijzonder 
stelde Meerman een lijst op met enkele kunstenaars die hij graag zou uitnodigen om naar 
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Holland te komen. De voorlopige Italiaanse inventarisatie van Apostool leverde zes 
kandidaten op. De eerste was Hendrik Voogd (1766-1849). Deze schilder van Amsterdamse 
origine woonde al twintig jaar te Rome waar hij op kosten van de Hollandsche Maatschappij 
had kunnen studeren. Omdat Voogd in hoge achting stond bij de Romeinen en werkzaam was 
als hoofd van een kleine tekenacademie zag Meerman hem als de man bij uitstek om de 
toekomstige Academie van Schone Kunsten in zijn geboorteland te leiden. Daarnaast moesten 
enkele kunstenaars uit Rome worden aangetrokken. De Italiaanse historieschilder Vincenzo 
Camuccini (1771-1844) was op dat moment een opkomend talent. De Duitser Wilhelm 
Friedrich Gmelin (1760-1820) stond bekend als een van de grootste graveurs van Rome maar 
was, zo stelde Meerman, helaas niet goed ter been. Guiseppe Valadier (1762-1839) was een 
van de bekendste Romeinse architecten; Meerman vermoedde dat het moeilijk zou worden 
om Valadier naar Nederland te laten afreizen. Bertel Thorwaldsen was een Deen die zich kon 
scharen onder de beste beeldhouwers te Rome. Hij verkeerde al jaren in Italië maar zou 
mogelijk binnen korte tijd naar Denemarken terugkeren en wellicht zijn over te halen om aan 
de Hollandse kunstacademie te doceren. Tot slot werd de in Milaan geboren architect Ange 
Rigeri genoemd.63 

De keuze voor deze buitenlandse architecten, graveurs en schilders zegt veel over de 
kunstopvattingen in de vroege negentiende eeuw. Stuk voor stuk waren het kunstenaars die 
werkten in de dominante stijl die later als het neoclassicisme bekend kwam te staan. 
Neoclassicisme is een notoir problematische term aangezien er een zeer heterogeen corpus 
van laat achttiende-eeuwse en vroeg negentiende-eeuwse kunstwerken mee wordt aangeduid, 
dat bovendien in de loop der tijd zeer verschillende beoordeeld is.64 Van belang is in ieder 
geval dat deze kunststijl teruggreep op de vormen van de klassieke oudheid maar dan ontdaan 
van de weelderigheid van barok en rococo. Wat de Noordelijke Nederlanden betreft is het nog 
lastiger om te spreken van hét neoclassicisme omdat het een kruisbestuiving aanging met tal 
van andere stromingen.65 Bovendien bestond er een zekere spanning met de nationale traditie, 
want ondanks het streven naar wezenlijk Nederlandse kunst en de daarmee gepaard gaande 
hernieuwde interesse voor de Gouden Eeuw drukte het neoclassicisme zijn stempel op de 
Nederlandse kunstopvattingen omstreeks 1800. Classicisme was internationaal gezien de 
belichaming van de ‘goede smaak’.66 In Nederland was de oplossing dat men naast de 
klassieken, eveneens het nationale verleden ging beschouwen als een voorname 
inspiratiebron.67 
 Of Johan Meermans groot opgezette plan zou slagen, hing af van de steun die hij zou 
krijgen van de leden van de Vierde Klasse van het zopas opgerichte Koninklijk Instituut. Zij 
waren het echter oneens met het voorstel van de directeur-generaal en stelden een alternatief 
reglement op dat op twee punten aanzienlijk afweek. Ten eerste bepleitte de Vierde Klasse 
een zeer beperkte invloed van de overheid en het Koninklijk Instituut op de kunstacademie. 
Het bestuur moest in handen komen van vijf leden van de Vierde Klasse gezamenlijk met 24 
van de meest vooraanstaande Hollandse kunstenaars. Ten tweede zag de Vierde Klasse niet in 
wat het nut was van een groot aantal docenten die zich internationaal moesten gaan meten. In 
het alternatieve ontwerp werd de nadruk gelegd op het tekenonderwijs; de schilder-, graveer-, 
bouw- en beeldhouwkunst werden niet belangrijk genoeg geacht. Dit plan van de Vierde 
Klasse was feitelijk een pleidooi voor een traditionele tekenschool, en een afwijzing van het 
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plan om een nationale academie met internationale allure te stichten. In de praktijk zou het 
een voortzetting hebben betekend van de kleinschalige en particuliere Amsterdamse 
stadstekenacademie. Meerman was hier een fel tegenstander van; hij klaagde bij de koning dat 
de Vierde Klasse niet ambitieus genoeg was. Het Koninkrijk Holland zou op deze manier 
nooit de concurrentie met buitenlandse academies kunnen aangaan. En dat was juist de 
essentie van de nieuwe cultuurpolitiek.68 
 
De graveerschool van De Bouge 

De meningsverschillen tussen Meerman en de Vierde Klasse verhinderden uiteindelijk de 
totstandkoming van een academie. Naast dit overheidsinitiatief kwam ook de Zuid-
Nederlander Jean-Baptiste de Bouge met een voorstel om het onderwijs in de kunsten te 
verbeteren. Deze graveur had lange tijd te Brussel een atelier van 36 man geleid; later opende 
hij een tweede atelier in Wenen. Ten tijde van de Belgische Revolutie bood hij zijn diensten 
aan als cartograaf aan het revolutionaire leger. De cartografie bracht hem ook naar Nederland. 
In 1806 stelde koning Lodewijk hem aan als chef conservateur des cartes et directeur de la 
gravure van het Depot Generaal van Oorlog. Als hoofd van de topografische dienst werkte hij 
aan het gedetailleerd in kaart brengen van het Koninkrijk Holland.69 Naast zijn drukke 
bezigheden als cartograaf ontwierp hij in die jaren ook een plan voor een Hollandse 
tekenschool. De Bouge meende dat Nederland veel talentvolle artiesten kende maar dat ze 
nergens geconcentreerd werden en hun werken nauwelijks bekendheid genoten. De Hollandse 
achterstand weet hij voornamelijk aan de gebrekkige scholing van leerlinggraveerders. Hij 
vergeleek dit met de situatie elders: 
 

Qu’on parcoure les ateliers de Rome, de Paris et de Londres surtout, partout on verra 
la source de nos privations, partout on verra la cause d’une émigration fondée sur le 
défaut d’encouragement, sur l’abandon absolu dans lequel on a laissé languir les arts 
en Hollande. 

 
Wat de graveerkunst betreft werden niet Italië en Frankrijk maar Engeland als toonaangevend 
gezien. De Engelsen waren op technisch gebied superieur. De Bouge wilde door middel van 
tekenonderwijs vooral de suprematie van de Engelse graveurs keren. Amsterdam had volgens 
hem een belangrijke mainport functie in Europa en was bovendien een centrum voor de 
handel op Amerika waar gravures erg in trek waren. Gedurende zijn lange loopbaan had De 
Bouge onder meer ateliers in Neurenberg, Augsburg, Frankfurt, Leipzig, Wenen, München, 
Berlijn en Düsseldorf bezocht. Die voorbeelden wilde hij echter niet navolgen; de Hollandse 
instelling zou niet alleen ambachtslieden moeten opleiden maar ook kunstenaars om zo de 
grandeur van de vorst te vergroten. De Bouge wilde in zijn Institut de Gravure de 
belangrijkste beeldende kunstenaars, graveerders en drukkers samenbrengen. Hij had 
ongeveer een twintigtal schilders en tekenaars te Amsterdam op het oog en enkele daarbuiten 
– onder wie Jean Alberti die op dat moment met een koninklijke beurs te Rome studeerde.70 
Maar deze academie werd afgeblazen. De koning had de Vierde Klasse van het Koninklijk 
Instituut gevraagd het voorstel van De Bouge te onderzoeken. De Vierde Klasse waarschuwde 
dat een vergelijkbaar instituut in Dessau was opgericht dat veel geld had gekost en geen 
enkele meerwaarde had opgeleverd voor de nijverheid.71 
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Jean-Baptiste de Bouge bood het ontwerp op 19 augustus 1811 nogmaals aan, nu aan 
de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij beweerde dat Lodewijk Napoleon destijds 
zeer welwillend tegenover zijn ontwerp had gestaan. Het is evenwel de vraag of Lodewijk 
Napoleon werkelijk zo enthousiast is geweest als De Bouge deed voorkomen. Juist in 1808 
hekelde Lodewijk de particuliere initiatieven om architectuur- en tekenscholen te stichten 
omdat hij dit zag als een aantasting van de macht van de centrale overheid.72 De minister won 
advies in bij Dominique Vivant Denon die hoogstwaarschijnlijk een negatief oordeel velde 
over het ontwerp.73 Het plan was immers toegespitst op de Hollandse situatie en zal tussen 
1810 en 1813 weinig weerklank hebben gevonden in het Franse keizerrijk. De Bouges 
voorstel kwam nooit verder dan de tekentafel.74 
 
 
Aanmoediging van jonge kunstenaars 

Vooruitlopend op de instelling van een Academie van Schone Kunsten werd begin 1807 
besloten om een aantal individuele kunstenaars van een koninklijke beurs te voorzien. Zoals 
eerder aan de orde kwam, had Jean-Baptiste-Denis Després reeds het voorstel gedaan om 
enkele zogeheten pensionnaires aan te stellen. Ook Meermans commissie had dit idee in haar 
aanbeveling aan de koning opgenomen.75 Wanneer de kunstacademie eenmaal een feit was, 
zou elke twee jaar door middel van een concours een aantal studenten (‘kwekelingen’ of 
élèves-pensionnaires) uitverkoren worden om naar Parijs en Rome te reizen en daar in de leer 
te gaan. Dit gebruik was geïnspireerd door de Franse Prix de Rome waarbij veelbelovende 
jonge kunstenaars door middel van een wedstrijd konden meedingen naar een beurs om in 
Rome te studeren. Voordat men in Holland bursalen naar het buitenland kon uitzenden, moest 
de keuze gemaakt worden wie daarvoor in aanmerking kwamen. Bij gebrek aan een 
Academie van Schone Kunsten om een wedstrijd te organiseren moesten de kunstenaars op 
een alternatieve manier worden geselecteerd. Hiervoor bestond echter geen vastgestelde 
procedure. Zo droegen koning Lodewijk, Johan Meerman, Carel Hultman en Lodewijks 
hoftekenaar Thiénon een aantal studenten voor (van wie een deel zich al in Parijs bevond) en 
verschenen in de Koninklijke Courant in 1808 en 1809 advertenties. Uiteindelijk werden 
vijftien kwekelingen aangesteld van wie dertien daadwerkelijk vertrokken; minstens negen 
jonge kunstenaars werden afgewezen. Gezien het kleine aantal Nederlandse schilders, 
beeldhouwers, graveurs en architecten was dit geen slecht resultaat.76 
 Een van de eerste leerlingen die werd geselecteerd, was de historieschilder Jean 
Eugène Charles Alberti. Koning Lodewijk gebood Carel Hultman, die zojuist benoemd was 
tot directeur-generaal van schone kunsten, om de Franse schilder David aan te schrijven en 
die een vergoeding te sturen. Verder moest Hultman ruggespraak houden met Thiénon over 
de leerlingen.77 Thiénon had namelijk eerder die maand een lovende brief geschreven over de 
talentvolle Alberti en voorgesteld om hem naar Parijs te sturen. Overigens had Alberti 
oorspronkelijk de koning een gravure willen verkopen van een werk dat in 1806 de grote prijs 
van het genootschap Felix Meritis had gewonnen. Thiénon ontraadde de koning dit. Hij vond 
Alberti een getalenteerd schilder maar hij moest nog veel leren van een meester als David. 
Thiénon suggereerde om Alberti een beurs te geven zodat hij in het buitenland zijn talenten 
verder kon ontwikkelen: ‘la protection de votre majesté sera favorable aux arts, en fesant 
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naître le bon goût par une organisation nouvelle’. Goede smaak – dat was volgens Thiénon 
waar het de Nederlandse schilders aan ontbrak.78 

De élève Josephus Augustus Knip deed wel zelf een verzoek aan de koning. Deze in 
Tilburg geboren landschapschilder bevond zich reeds zeven jaar in Parijs, waar hij naartoe 
vertrokken was om te studeren bij Gérard van Spaendonck. Het was Knip ter ore gekomen dat 
de koning jonge kunstenaars een toelage gaf ter bevordering van de Hollandse kunst. Knip 
zond Lodewijk Napoleon een uitgebreid verzoekschrift vergezeld met aanbevelingen van 
invloedrijke Parijzenaren. Zij schreven de koning dat Knip veel talent had maar niet de 
middelen om zich verder te ontplooien. Lodewijk stemde toe want iemand die zulke goede 
referenties kreeg, moest wel van hoge kwaliteit zijn, zo veronderstelde hij.79 Tot de eerste 
groep leerlingen behoorden verder de landschapschilders Pieter Rudolph Kleyn, Ch. P. Forsell 
en A. Teerlink. Op 7 december 1807 werd Knips beurs goedgekeurd en werden twee 
historieschilders aan het selecte gezelschap toegevoegd: Ph. van de Wall en W. Mol.80 Tot slot 
benoemde de koning nog de landschapschilder T.M. Cramer. 
 Na het eerste jaar ontstond de behoefte om meer lijn aan te brengen in de organisatie 
van het kwekelingenprogramma. Daartoe werd op 14 maart 1808 het Reglement voor de 
Kwekelingen vastgesteld. De regels van de Franse Prix de Rome lagen weliswaar ten 
grondslag aan dit reglement maar ze waren aangepast aan de Hollandse situatie. Net als de 
Franse pensionnaires moesten de kwekelingen jaarlijks een reeks schilderijen of tekeningen 
naar het vaderland sturen om hun voortgang te tonen. Ook dienden zij een portfolio aan te 
leggen. Maar anders dan de Franse studenten werd hen opgedragen om na hun studietijd naar 
Holland terug te keren om de opgedane vaardigheden in de praktijk te brengen. Het was 
immers aanlokkelijk om na de studie in Rome of Parijs te blijven. Zij dienden dan ook een 
verklaring te tekenen dat zij bij terugkomst ten minste acht jaar in het vaderland zouden 
blijven.81 Bovendien werden de jonge Nederlandse kunstenaars niet bekwaam genoeg 
bevonden om direct naar Rome te gaan; zij zouden eerst twee jaar in Parijs bijgespijkerd 
moeten worden. Zij werden bovendien in tegenstelling tot de Franse pensionnaires verplicht 
om bij een meester in de leer te gaan. Het verblijf in Parijs had als bijkomend voordeel dat de 
élèves-pensionnaires in het Louvre de geconfisqueerde stadhouderlijke kunstcollectie konden 
bekijken en kopiëren. Veel Nederlanders ervoeren het als grievend dat zij naar Parijs moesten 
afreizen om de topstukken van de vaderlandse schilderkunst te aanschouwen. Overigens heeft 
geen van de kwekelingen een kopie opgestuurd. Naar eigen zeggen was het Louvre toevallig 
net gesloten; het is waarschijnlijker dat zij wel kopieën hebben gemaakt maar die (tegen de 
regels in) verkochten.82 

De verschillen tussen de Franse en de Holland Prix de Rome zijn te verklaren door 
afwijkende opvattingen over kunst in beide landen. De Hollandse overheid verlangde 
namelijk een andere kunstproductie dan de Franse. In het Nederlandse programma kregen 
landschapschilders een prominentere plaats. De Fransen reisbeurzen stonden niet open voor 
landschapschilders en dieren- en bloemschilders (men zag het nut er niet van in om hen in 
Rome de klassieke oudheid te laten bestuderen) terwijl schilders van deze typisch 
Nederlandse genres onder Lodewijk Napoleon wel hiervoor in aanmerking kwamen. Zoals 
Johan Meerman betoogde waren dit genres ‘in welke de Hollandsche en Vlaamsche school 
(…) zoo zeer heeft uitgemunt’.83 Maar nog meer dan Johan Meerman benadrukte juist 



 

 
218 

Lodewijk Napoleon het Nederlandse karakter van het initiatief. Het is opmerkelijk dat noch in 
Meermans plannen, noch in reacties van de Staatsraad daarop werd bepaald dat alleen de 
vaderlandse school centraal moest staan. Niettemin dienden alle kwekelingen conform artikel 
14 van het reglement zich te verdiepen in en toe te leggen op ‘de geest der Vlaamsche School’ 
– dit was dus een eigenhandige toevoeging van koning Lodewijk.84 Dit zou tevens verklaren 
waarom Lodewijk Napoleon verzoeken van kunstenaars uit Frankrijk afwees. Het officieel 
subsidiëren van Franse artiesten paste niet in zijn nationale kunstbeleid.85 

Als reactie op de advertenties van 1808 en 1809 werden de architecten J.D. Zocher jr. 
en J. de Greef en de beeldhouwer P.J. Gabriël toegevoegd. Lodewijk Napoleon benoemde 
vervolgens persoonlijk nog de architecten A. Sminck Pitlo en Z.C. Reyers.86 Om de 
kwekelingen te begeleiden en toe te zien op de concrete invulling van het studieprogramma 
kwam het toezicht op de Parijse bursalen in handen van de directeur Charles François 
Brisseau de Mirbel. In Rome werd deze rol vervuld door de schilder Guillaume Guillon-
Lethière, de directeur van de Franse academie aldaar. Om het programma te laten slagen, 
hamerde Mirbel erop dat de kwekelingen onderling nauwe contacten onderhielden om zo de 
eigen gewoonten te behouden. Het reglement van de kwekelingen werd daarom op zijn 
verzoek aangepast met als doel dat de Nederlandse élèves niet te veel zouden integreren. Zo 
mochten de jonge artiesten geen huwelijk aangaan zonder koninklijke toestemming voordat ze 
hun studie hadden afgerond, en zij die reeds waren getrouwd dienden hun vrouw in het 
koninkrijk achter te laten. Ook keurde Lodewijk Napoleon Mirbels voorstel van een Salle de 
réunion goed waar de leerlingen ’s avonds, nadat ze terugkwamen van hun verschillende 
leermeesters, samen met de directeur de maaltijd zouden nuttigen en konden modeltekenen. 
Wel diende de directeur een voorstel te doen hoe hij dit kon verwezenlijken zonder het budget 
te overschrijden.87 De leerlingen reageerden positief op dit plan en in de jaren 1809-1810 
heeft inderdaad een dergelijke Salle de réunion bestaan waar men bijeenkwam en eigen 
kunstwerken kon tonen.88 
 Het voert te ver om hier uitgebreid in te gaan op alle werkzaamheden en 
voortbrengselen van de kwekelingen. Daar is reeds uitvoerig over geschreven.89 Van alle 
jonge artiesten wisten alleen de beeldhouwer Gabriëls en de architecten De Greef en Zocher 
op de lange termijn de verwachtingen waar te maken; met de schilderkunst lag dat 
ingewikkelder omdat koning Lodewijks en Johan Meermans tweesporenbeleid (de technische 
perfectie van de traditionele Nederlandse school combineren met de classicistische beginselen 
van de Frans-Italiaans school) veel van de studerende schilders vergde. Het was zo dat noch 
de Nederlanders noch de Fransen onverdeeld positief reageerden. Toch velden de Franse 
schildermeesters bij wie de kwekelingen in dienst waren – en wier commentaar de leerlingen 
ter harte namen – meestal een gunstiger oordeel dan de Hollandse kunstcritici. Ellinoor 
Bergvelt schrijft dit niet zozeer toe aan conflicterende kunstopvattingen in beide landen als 
wel aan het partij kiezen voor de eigen élèves, al moet ook rekening gehouden worden met de 
beleefdheid die de meesters in acht namen.90 
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De exposities van levende meesters 

Wat de meningen zijn geweest over het artistieke rendement van het kwekelingenprogramma 
laat zich goed illustreren aan de hand van een reeks moderne kunsttentoonstellingen die op 
instigatie van Lodewijk Napoleon zijn georganiseerd. Deze exposities waren gemodelleerd 
naar de Franse Salons die in 1802 door Dominique Vivant Denon nieuw leven waren 
ingeblazen. Koning Lodewijk had bepaald dat de Nederlandse variant van de Salons (de 
‘Exhibition des Ouvrages des Artistes Hollandais’) moest worden gehouden in het Paleis op 
de Dam tegelijk met de opening op 15 september 1808 van het Koninklijk Museum in 
datzelfde paleis. Het initiatief trok veel publiek. Alle onderdanen konden zich vergapen aan 
zowel moderne werken als de collectie van de zeventiende-eeuwse Hollandse school. De 
contemporaine stukken waren ingezonden door binnenlandse kunstenaars maar ook de 
leerstukken die de kwekelingen uit het buitenland hadden opgestuurd werden tentoongesteld. 
Dat door deze ruime voorwaarden ook veel kwalitatief mindere kunstwerken getoond werden, 
stuitte op onbegrip van sommige gevestigde kunstenaars. Nochtans toonden de meeste critici 
zich welwillend ten opzichte van de ingezonden werken, want de exposities waren tevens 
bedoeld om een impuls te geven aan de kunstverkoop.91 De kunstcritici mochten dan gematigd 
positief spreken over de getoonde werken van levende meesters, het commentaar van de 
Duitser G.B. Niebuhr, die de tentoonstelling van 1808 bezocht, was minder opbouwend. Hij 
oordeelde dat ‘die Kunst hier ausgestorben ist, und nicht wieder aufleben wird’.92 
 Daags na de opening van de tentoonstelling van levende meesters betitelde directeur-
generaal Johan Meerman de expositie als een groot succes; een aanzienlijk deel van de 
schilderijen en prenten was van goede kwaliteit. Wel was hij teleurgesteld over de werken van 
de kwekelingen die op de tentoonstelling van levende meesters te zien waren.93 In zijn rapport 
aan de koning meldde Meerman dat hij samen met de leden van de Vierde Klasse van het 
Koninklijk Instituut alle schilderijen had bekeken die kort tevoren door Everardus Temminck 
zorgvuldig waren gearrangeerd. De Vierde Klasse had enkele wijzigingen aangebracht in de 
expositie: een stuk of zes schilderijen waren het tentoonstellen volgens de Vierde Klasse 
eigenlijk niet waardig. Maar omdat het de eerste tentoonstelling was en Meerman en de 
Vierde Klasse de kunstenaars niet wilden ontmoedigen, zagen zij dit door de vingers. 
Bovendien waren enkele van deze mindere stukken afkomstig van bekende Amsterdammers 
die het zwaar zou vallen wanneer hun kunstwerken werden verwijderd. Als compromis 
werden de werken niet verwijderd maar door de keurmeesters verbannen naar de gang.94 
 Na afloop van de tentoonstelling van 1808 schreef Lodewijk Napoleon aan minister 
van Binnenlandse Zaken Van Leyden van Westbarendrecht dat de expositie (met uitzondering 
van de beeldhouwwerken) zijn verwachtingen te boven was gegaan. Het lag in zijn bedoeling 
om voortaan jaarlijks stukken aan te kopen en in ieder geval alle stukken die tijdens de 
expositie in de prijzen waren gevallen; zo ging het immers ook in Frankrijk.95 De toekenning 
van de prijzen zegt veel over de doelstellingen van de expositie van levende meesters. Zo won 
de Fries Willem Bartel van der Kooi (1768-1836) tweeduizend gulden voor zijn schilderij 
getiteld De Minnebrief dat een moderne uitbeelding was van een typisch zeventiende-eeuws 
onderwerp. Nicolaas Bauer (1767-1820), eveneens een Fries, kreeg drieduizend gulden voor 
een schilderij in een ander kenmerkend Nederlands genre: een ‘zeestuk’ met de titel ’s Lands 
fregat “Rotterdam” op de Maas voor Rotterdam.96 De hoofdprijs van drieduizend gulden werd 
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bij de expositie ter aanmoediging speciaal toegekend aan een schilderij met als onderwerp de 
vaderlandse geschiedenis; het werd de Zelfopoffering van Jacob Simonsz de Rijk van J.B. 
Scheffer (1765-1809). De jury bestaande uit zeven leden van de Vierde Klasse meende 
aanvankelijk dat geen van de historische werken bekroond zou moeten gezien het lage niveau 
maar het was ‘de stellige begeerte van Zijne Majesteit’ om dat toch te doen.97 Twee andere 
werken die in de prijzen vielen, waren een landschap van de schilder P.G. van Os (1776-
1839) en een gravure van J.J. Wolff.98 

Verder was het koning Lodewijks bedoeling geweest om behalve de schilder- ook de 
beeldhouw- en bouwkunst aan te moedigen, maar de geringe kwaliteit van de ingezonden 
stukken maakte zeer duidelijk dat de Nederlandse kunstenaars daarin niet excelleerden. Niet 
toevallig werd in 1808 en 1809 vrijwel uitsluitend aan architecten en een beeldhouwer een 
koninklijke beurs toegekend. Verder hoopte Lodewijk Napoleon een nijverheidsexpositie op 
de Dam te organiseren en wilde hij graag alle openbare tentoonstellingen tegelijk houden, 
namelijk op de dag van zijn feest: la Fête de Sa Majesté.99 Want behalve kunstexposities liet 
de koning in 1808 en 1809 (ook in navolging van een Frans voorbeeld) tevens 
tentoonstellingen van nationale nijverheid organiseren. Nijverheid en schone kunsten zag hij 
als met elkaar verstrengeld, beide moest gelijktijdig een impuls worden gegeven.100 

Directeur-generaal Johan Meerman kreeg de opdracht om in 1810 een nieuwe 
expositie van levende meesters te organiseren die in grote lijnen de tentoonstelling van 1808 
moest volgen. Hiervoor had de burgemeester van Amsterdam hem de Oude Manhuispoort ter 
beschikking gesteld. Meerman schakelde net als twee jaar eerder de Vierde Klasse in die een 
commissie samenstelde. Op 27 september 1810 kon de expositie geopend worden en zij 
duurde tot 10 november.101 De tentoongestelde werken weken qua karakter beduidend af van 
die van 1808. Bij de eerste tentoonstelling van levende meesters bestond het grootste deel van 
de doeken uit schilderijen die teruggrepen op de zeventiende-eeuwse meesters; werken die 
aansloten bij het neoclassicisme waren destijds in de minderheid. Maar dankzij met name de 
kwekelingen was de tentoonstelling van 1810 veel classicistischer van aard en kregen 
traditioneel Hollandse genres als het portret en het landschapsschilderij een relatief kleiner 
aandeel. Lodewijk Napoleons opzet om de pensionnaires bekend te maken met de 
buitenlandse kunstopvattingen wierp dus zijn vruchten af.102 Thiénon bevestigde dit: volgens 
hem gedroegen de studenten zich niet alleen voortreffelijk, hun werken waren in zijn ogen 
sinds de expositie van 1808 met sprongen vooruit gegaan, zo verzekerde hij Meerman.103  

In het rapport over de tentoonstelling richtte Johan Meerman zich tot de hertog van 
Piacenza aangezien Lodewijk Napoleon enkele maanden eerder troonsafstand had gedaan. 
Meerman deelde Lebrun mee dat de Nederlandse schilderkunst niet meer zo volmaakt was als 
vroeger en dat er geen Hollandse school bestond zoals in de zes- en zeventiende eeuw. De 
tentoonstelling had in totaal uit 192 stukken bestaan waarvan 102 schilderijen (uitgezonderd 
de miniaturen). Wat de kwaliteit betreft merkte Meerman op dat niet alle werken even 
hoogstaand waren maar dat de expositie vooral ter aanmoediging diende. Bovendien waren 
ook enkele goede tot zeer goede werken aan het publiek getoond. Een groot deel ervan was 
van de hand van de kwekelingen die Meerman stuk voor stuk besprak (behalve die van Van 
de Wall want die waren nog en route). In grote lijnen was Meerman – zeker in tegenstelling 
tot 1808 – vol lof over het werk, de activiteiten en het gedrag van de élèves. Zo ook over de 
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architecten en de beeldhouwer van wie de meesten niet aan de vorige tentoonstelling hadden 
deelgenomen. De Greef, Reyers en Zocher hadden volgens Meerman goede tekeningen 
opgestuurd, hij hoopte dat ze bij terugkomst hun opgedane vaardigheden in de praktijk 
zouden gaan brengen. Ten slotte oordeelde Johan Meerman positief over de beeldhouwer 
Gabriëls die een bekoorlijke buste van klei van Odysseus had opgestuurd.104 Het rapport van 
Johan Meerman is opmerkelijk want in de jaren daarvoor oordeelde hij aanmerkelijk 
negatiever. Enerzijds kan dit het gevolg zijn van de meer classisistische inslag van de 
kunstenaars, anderzijds velde hij mogelijk een positief oordeel om het 
kwekelingenprogramma niet in gevaar te brengen nu het Koninkrijk Holland niet meer 
bestond. 
 
 
Koninklijke opdrachten 

Keizer Napoleons inspanningen om een bepaalde beeldvorming tot stand te brengen, zijn 
vermoedelijk voor de Hollandse koning een inspiratie geweest om dat zelf ook te doen. Sinds 
zijn jeugdjaren had Lodewijk immers in het voetspoor van Napoleon gelopen en zelf kunnen 
aanschouwen hoe de Franse generaal op zijn Italiaanse campagnes vele kunstwerken naar 
Frankrijk meenam ter eigen eer en glorie. En gedurende zijn bewind bevorderde Napoleon 
een cultus rond hemzelf waarbij tal van kunstenaars werden ingezet. Hoewel Lodewijk 
Napoleon in tegenstelling tot de Franse keizer geen grootschalig aankopen- of 
opdrachtenbeleid had, zijn toch een aantal initiatieven aan te wijzen die inzicht geven in de 
wijze waarop hij de kunsten gebruikte voor de verbeelding van zijn koningschap. 
 
Le Vrai Hollandais 

In het eerste regeringsjaar van Lodewijk Napoleon kwam de koning zelf met een nieuw 
cultureel initiatief: het tijdschrift Le Vrai Hollandais: journal de politique, de littérature, des 
sciences et des beaux-arts – een relatief onbekend maar goed voorbeeld van Lodewijk 
Napoleons cultuurbeleid.105 Al was Le Vrai Hollandais geen lang leven beschoren (na drie 
maanden kwam een einde aan het tijdschrift) het vormt een uiterst interessante bron voor de 
bestudering van de cultuurpolitieke denkbeelden van de koning en zijn naaste medewerkers.106 

Het was de Fransman Alexandre Deferrière die door koning Lodewijk werd aangesteld 
als redacteur van Le Vrai Hollandais. Lodewijk wilde dat het tijdschrift toonaangevend zou 
worden en als voorbeeld zou dienen voor alle andere Hollandse bladen. Allereerst moest het 
een politiek doel dienen, schreef hij Deferrière. De Hollanders moesten namelijk ervan 
overtuigd worden dat de monarchie in hun belang was. De interne politieke tegenstellingen in 
de Bataafse Republiek en het ontbreken van een sterk centraal gezag, in combinatie met de 
internationale spanningen, hadden het land tot een speelbal van de Europese grootmachten 
gemaakt. Dit werd in Holland min of meer ontkend of met de mantel der liefde bedekt, zo 
stelde Lodewijk. Le Vrai Hollandais zou krachtig stelling moeten nemen: Nederland had de 
monarchie nodig. Hoewel het tijdschrift dus een politiek oogmerk had, moest de inhoud een 
uitgesproken literair karakter krijgen. Met het tijdschrift beoogde de koning een bevordering 
van de Hollandse cultuur: enerzijds door het benadrukken van de eigenheid van de Hollanders 
(vandaar de naam ‘De Ware Hollander’) anderzijds door het Hollandse culturele leven in te 
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bedden in de Europese cultuur. Dat de redactie deze aanbevelingen ter harte nam, blijkt uit de 
aankondiging die op 1 januari 1807 in het eerste nummer verscheen. In haar aankondiging 
berichtte de redactie dat zij het vooroordeel wilde ontkrachten dat Nederlanders niet in staat 
zouden zijn tot grootse verrichtingen in de kunst en wetenschap, met name op het gebied van 
de schilder- en dichtkunst. De Nederlandse schone kunsten mochten dan sinds het midden van 
de achttiende eeuw in lager aanzien staan, Le Vrai Hollandais stelde zich ten doel dit te 
veranderen. Het blad wilde buitenlanders beter bekend maken met de culturele verrichtingen 
in het Koninkrijk Holland. Dit kon onder andere door het (in het Frans) recenseren van 
Nederlandstalige boeken. Andersom konden de Hollanders beter worden ingelicht over wat er 
in het buitenland speelde, onder meer door de bespreking van buitenlandse literaire, 
kunstzinnige en wetenschappelijke publicaties.107 

De propagandistische doelstelling moest vooral blijken uit de instructie dat de 
literators gematigd positief moesten schrijven over de Hollandse regering en in het bijzonder 
over de monarchale staatsvorm. Maar niet te overdadig, zo drukte de koning Deferrière op het 
hart, want de bevolking diende zelf – na enig nadenken – erachter komen dat ’s konings 
beleid het beste was.108 Zoals Lodewijk dat wenste, diende het tijdschrift zowel impliciet als 
expliciet als een politiek platform. Verscheidene artikelen behandelden de merites van het 
koninklijke systeem. Grote schrijvers als Montesquieu en Rousseau werden aangehaald om 
aan te tonen dat de monarchie de beste regeringsvorm was voor alle Europese volken, dus ook 
voor de Nederlanders. 

Het meest uitgesproken voorbeeld van hoe Le Vrai Hollandais werd aangewend als 
propagandamiddel was de beeldvorming rondom Lodewijk Napoleon en de Leidse kruitramp. 
De drie maanden waarin het blad bestond, vielen toevalligerwijs samen met deze catastrofe. 
Toen op 12 januari 1807 midden in het centrum van Leiden een kruitschip ontplofte, was de 
koning binnen enkele uren op de plek des onheils om de enorme verwoestingen in 
ogenschouw te nemen en zich persoonlijk te bemoeien met de hulpverlening. Mede op zijn 
instigatie werd overal in het koninkrijk naarstig gecollecteerd voor de slachtoffers van de 
ramp. De ramp werd al gauw een hot item in de nationale pers waarbij de aanwezigheid van 
de koning breed werd uitgemeten. Vanwege Lodewijks optreden in de maanden na de ramp, 
en zijn vergelijkbare acties bij de watersnood in de Betuwe (1809) zouden zijn onderdanen 
hem de bijnaam ‘vader der ongelukkigen’ gegeven hebben. Niet lang na de ramp, op 31 
januari, verscheen in Le Vrai Hollandais onderstaand acrostichon (naamdicht) over de 
catastrofe te Leiden, geschreven door een anonieme Leidenaar die de loftrompet blies over het 
vaderlijke optreden van Lodewijk Napoleon.109 
 

L  e peuple consterné, dans ce désastre affreux,  
O  uvre encore son cœur à la douce espérance.  
U  n mortel bienfaisant apparaît à ses yeux: 
I  l affronte la mort, qui sous ses pas s’avance!  
S  ur son front est gravé; père des malheureux. 

 
Of dit de oorsprong is van Lodewijks bijnaam ‘vader der ongelukkigen’ (père des 
malheureux) is niet te zeggen,110 maar het tijdschrift is in ieder geval gebruikt om de eretitel 
onder een groter publiek te verspreiden. Bovendien werd Lodewijks optreden niet alleen in 
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woord maar ook in beeld verspreid; tal van gravures en prenten beeldden de koning gunstig af 
op het Rapenburg te midden van het getroffen volk. Een vergelijkbare beeldvorming deed 
zich voor bij de waternoodramp in de Betuwe van 1809. Dat dit effectieve 
propagandamiddelen zijn geweest, blijkt wel uit het feit dat de persoon Lodewijk Bonaparte 
nu nog steeds associaties oproept met de smeulende overblijfselen van de Leidse binnenstad. 
 

 
  

8. Deze litho van de hand van Albertus Nunnink toont koning Lodewijk op de puinhopen van het 
Rapenburg en dateert van het midden van de negentiende eeuw. Dit geeft al aan de ‘Vader der 
Ongelukkigen’-mythe na 1807 is blijven voortleven in de collectieve herinnering. 

 
Beeldende kunsten  

Een andere manier om koninklijke grootsheid uit te dragen was het begunstigen van 
individuele kunstenaars. Zo kocht de koning enkele prijswinnende doeken van de 
tentoonstelling van 1808 en daarnaast nog vijf andere geëxposeerde werken. Hij liet de 
minister van Binnenlandse Zaken in oktober van dat jaar weten dat hij met name gecharmeerd 
was van de al eerder genoemde werken van Scheffer en Bauer en een fruitstuk van 
Linthorst.111 Johan Meerman was niet geheel op de hoogte van Lodewijk Napoleons intenties 
en had de koning gevraagd of de prijswinnaars in het bezit moesten blijven van hun stukken, 
hetgeen hem en de Vierde Klasse niet juist leek.112 Verbaasd vroeg de koning aan Meerman in 
november waarom de prijswinnende werken niet direct waren aangekocht zoals men in 
Frankrijk deed bij de Salons. Bovendien was er sprake van enige miscommunicatie. Nadat 
Johan Meerman alle kunstenaars had gevraagd hoeveel zij voor hun werken wilden 
ontvangen, werd duidelijk dat een gravure en het schilderij De Minnebrief van Van der Kooi 
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niet zouden worden verworven. De gravure werd geweigerd omdat het Koninklijk Museum 
nog niet over een prentenkabinet beschikte, het schilderij van Van der Kooi werd om 
onduidelijke redenen geweigerd.113 Het lag in ieder geval in Lodewijk Napoleons bedoeling, 
zo vertelde hij Meerman, om alle prijswinnende werken van levende meesters in het paviljoen 
Welgelegen te Haarlem plaatsen.114 

Voor dat paleis trok Lodewijk ook de Franse schilder Hennequin (1763-1836) aan, 
zodat die het kon opsieren met scènes uit de Nederlandse geschiedenis. Hennequin deed 
hiervoor een aantal voorstellen. Toen Johan Meerman en minister Van der Capellen in 
oktober 1809 verslag deden van Hennequins voorgestelde schilderingen lieten zij merken dat 
zij daar niet gelukkig mee waren. Vooral bij drie lugubere taferelen – de moord op Willem 
van Oranje, diens begrafenis en de onthoofding van Van Oldenbarnevelt – hadden zij hun 
bedenkingen. Zij waren meer gecharmeerd van de voorgestelde galerij van grote Hollanders 
als Grotius, Boerhaave, Rembrandt van Rijn, Cats, Erasmus, Van den Vondel en Laurens 
Jansz Coster. Voor wat die laatste betreft deed koning Lodewijk het voorstel om in 1813 een 
standbeeld te laten plaatsen op de grote markt van Haarlem. Voorts wilde hij net als Van der 
Capellen en Meerman andere facetten van de Hollandse geschiedenis. De koning dacht aan 
heldhaftige gebeurtenissen als de opstand van de Bataven tegen de Romeinen en de 
Nederlandse edelen (de ‘geuzen’) die kort voor de Opstand bij Margaretha van Parma pleitten 
voor de afschaffing van de Inquisitie.115 In zijn reactie aan Van der Capellen meldde de 
koning dat hij wilde dat Hennequin naast de bovenstaande figuren ook de leden van het 
Koninlijk Instituut en de Orde van de Unie zou afbeelden. Ten slotte stelde hij voor om in 
1813 behalve een monument voor Laurens Jansz Coster ook voor Willem van Oranje, 
Frederik Hendrik, Boerhaave, Vondel en De Ruyter standbeelden op te richten.116 

Wat zeggen deze opdrachten over de Hollandse cultuurpolitiek? Frans Grijzenhout 
heeft betoogd dat achter Lodewijk Napoleons selectie van Grote Nederlanders een duidelijk 
programma van natievorming schuil ging. De koning koos nadrukkelijk personen uit die geen 
weerstand zouden oproepen en algemeen konden worden geaccepteerd. Ten eerste waren daar 
vrijheidsstrijders als Willem van Oranje, de Bataven en de geuzen, die voor alle Nederlanders 
als nationaal symbool golden. Ten tweede bestond zijn pantheon uit oorlogshelden als 
Frederik Hendrik en De Ruyter. Ten slotte verkoos Lodewijk bekende geleerden en 
ondernemers die niet in verband konden worden gebracht met de partijtwisten van de 
voorgaande eeuwen, zoals Boerhaave, Coster en Erasmus.117 Deze voorbeeldfiguren werden 
vervolgens in verband gebracht met het Koninkrijk Holland en aldus werd continuïteit 
gesuggereerd tussen het roemrijke Nederlandse verleden en de glorieuze toekomst die 
Lodewijk Napoleon zijn onderdanen wilde voorspiegelen.118 
 
Kunstbezit 

Behalve de galerij en de standbeelden van Grote Nederlanders besteedde Lodewijk Napoleon 
ook aandacht aan de decoratie van de niet-publieke gedeelten van zijn paleizen; hij bouwde 
een eigen privécollectie op van schilderijen en beeldhouwwerken. Bovendien was hij 
verantwoordelijk voor de introductie van de empirestijl in Nederland. Toen koning Lodewijk 
in april 1808 met zijn hof naar het koninklijk paleis verhuisde, werd meer dan een half 
miljoen gulden gespendeerd aan een nieuw empire-interieur. Nederlandse meubelmakers 
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werden door Lodewijk Napoleons Intendance générale in korte tijd bekend gemaakt met de 
Franse stijlvorm.119 Anders dan bij de publieke kunstuitingen waren de natievormende 
kwaliteiten van deze stukken van minder belang. De wanden van zijn paleis werden 
voornamelijk gesierd door schilderijen die goed samengingen met het interieur. In april 1808, 
dus tijdens de verhuizing, had Lodewijk Napoleon het schilderij Le Bélisaire van François 
Gérard (1770-1837) willen aankopen (maar dat was reeds verkocht) evenals Andromaque van 
Guérin en Endymion van Girodet.120 Ook gaf hij Johan Meerman de opdracht om David te 
bewegen voor hem een kopie van het beroemde Le Sacre te schilderen.121 Uit archiefstukken 
is verder bekend dat zijn verzameling een flink aantal schilderijen bevatte van de Bonapartes 
en verzwagerde familieleden.122 Ten slotte is het aannemelijk dat Lodewijk Napoleon de 
opdracht aan Charles Howard Hodges heeft gegeven om hem te portretteren.123 In ieder geval 
kreeg Hodges duizend gulden voor ‘een copie van Hoogstdeselfs Portrait ten voeten uit’ dat 
de koning later liet vervaardigen.124 

De correspondentie van Dominique Vivant Denon, die in 1812-1813 verslag deed van 
’s konings kunstbezit, biedt eveneens een goed inzicht in Lodewijks privécollectie. Vivant 
Denon rapporteerde hierover omdat Hortense de Beauharnais (de voormalige koningin van 
Holland) de betreffende kunstwerken uit de Nederlandse paleizen terugvorderde.125 Het waren 
vrijwel uitsluitend portretten en borstbeelden van naaste familieleden van het koninklijke 
echtpaar of van Lodewijk en Hortense zelf, waarvan er bovendien ook exemplaren waren in 
het Museum Napoléon. De twee voornaamste schilders in de collectie waren R. Lefèvre en 
Gérard. Die laatste was onder meer verantwoordelijk voor het bekende zittende portret van 
Louis als connétable van Frankrijk en een schilderij van Hortense met haar zoon Napoléon-
Charles. Ook maakte Denon melding van ‘un peintre médiocre’ die een schilderij had 
vervaardigd van de koning ‘dans l’uniforme de sa garde’. Het ging hier om Charles Howard 
Hodges die ondanks Denons negatieve beoordeling in Nederland op veel lof kon rekenen.126 
Denon noemde twee beeldhouwers bij naam die voor Napoleon hadden gewerkt. Chaudet had 
een bronzen borstbeeld vervaardigd van de Franse keizer. De befaamde beeldhouwer Pierre 
Cartellier (1757-1831) was onder meer verantwoordelijk voor een buste en een standbeeld 
van Lodewijk Napoleon, eveneens afgebeeld als connétable. Al deze kunstenaars stonden 
internationaal in hoog aanzien en Lodewijk Napoleon zal veel waarde hebben gehecht aan de 
kopieën die hij van de kunstwerken had laten vervaardigen. 
 
Uit dit korte overzicht blijkt dat zich in Lodewijk Napoleons privécollectie maar enkele 
werken van een inheemse kunstenaar bevonden, namelijk die van de oorspronkelijk uit 
Engeland afkomstige Charles Howard Hodges. De grootschalige aankoop van moderne 
Nederlandse kunst behoorde niet tot Lodewijk Napoleons uitgangspunten. Er was geen sprake 
van een systematisch aankoopbeleid, noch besteedde Lodewijk Napoleon veel geld aan 
contemporaine Nederlandse kunst. Ellinoor Bergvelt heeft dan ook geconcludeerd dat de 
koning behoudens Hodges nauwelijks opdrachten heeft gegeven aan Nederlandse 
kunstenaars, noch zijn de belangrijkste contemporaine stukken van Nederlanders 
verworven.127 Hierin verschilde de Hollandse koning van zijn broer die tal van kunstenaars 
opdrachten gaf om zichzelf gunstig uit te beelden. Waar Napoleon vooral een cultus rondom 
zijn eigen persoon creëerde, benadrukte Lodewijk het vaderlandse verleden om de Hollandse 
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natievorming te bespoedigen. Dit verleden wilde de koning nadrukkelijk met hemzelf in 
contact brengen; dat deed hij onder meer door Martinus Stuart de opdracht te geven tot het 
schrijven van een geschiedenis van het Koninkrijk Holland waarin Stuart wederom Lodewijks 
optreden bij de Leidse ramp breed wilde uitmeten.128 
 

 
 

9. Op deze ets van Abraham Lion Zeelander uit 1809 laat Lodewijk Napoleon voedsel uitdelen aan de 
getroffenen van de grote overstroming die het Gelderse rivierengebied tijsterde. Deze verbeelding van 
de koninklijke macht genoot Lodewijk Napoleons voorkeur boven de grandeur van de napoleontische 
iconografie.  

 
Wanneer Lodewijk Napoleon wel zijn koninklijke imago wilde uitdragen, deed hij dat 

niet door middel van grootse schilderijen maar via het geschreven woord en gravures. 
Lodewijk liet zich daarin bovendien niet neerzetten als een machtige legerleider maar 
cultiveerde zijn imago van de ‘vader der ongelukkigen’ temidden van het Hollandse volk. Dit 
is een opvallend verschil met keizer Napoleon die zich nooit tussen het gewone volk liet 
afbeelden, maar wel tussen de gewone soldaten.129 Dit was een bewuste keuze van koning 
Lodewijk Napoleon. Hoewel hij wel degelijk bijzonder was gecharmeerd van militaire pracht 
en praal wist hij dat een te oorlogszuchtige voorstelling van zijn persoon een groot deel van 
de Nederlandse bevolking tegen de borst zou stuiten.130 Uiteraard liet Lodewijk Napoleon zich 
ook als connétable en vorst uitbeelden maar dergelijke portretten en standbeelden werden 
minder dan bij de Franse keizer aangewend om de publieke opinie te beïnvloeden. 
 
 
Conclusie 

Ten tijde van het ancien régime was een werkelijk nationale cultuurpolitiek noch in Frankrijk, 
noch in de Nederlandse Republiek een vanzelfsprekendheid. Zowel in Frankrijk als in de 
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Noordelijke Nederlanden bestonden bijvoorbeeld, anders dan in Engeland, Italië en de Duitse 
landen, nauwelijks openbare musea. Graaf d’Angivillers pogingen om dit te veranderen 
vonden onder Lodewijk XVI geen doorgang. In Frankrijk mocht dan wel een zekere culturele 
infrastructuur bestaan, hoofdzakelijk gevormd door de koninklijke academies; tot de Franse 
Revolutie waren deze tamelijk gesloten. De drie Académies royales voor de schilder- en 
beeldhouwkunst, de muziek en de architectuur werden niet in verband gebracht met het 
Franse volk. Wel van aanzienlijk belang zijn de Salons geweest, aangezien zij publiek 
toegankelijk waren en als hoger doel hadden om het publiek te verlichten en deugdzaamheid 
bij te brengen. Sedert het midden van de achttiende eeuw was deze vraag naar opvoedende 
schone kunsten sterk gegroeid. Er kwam met name aandacht voor de historieschilderkunst, die 
bij uitstek een grote morele voorbeeldfunctie zou bezitten. 

Deze moraliserende trend kon een probleem vormen voor de Nederlanders aangezien 
hun artistieke voortbrengselen in laag aanzien stonden. Vooral kunstkenners die de 
classicistische beginselen waren toegedaan beschouwden de Nederlandse schilderkunst, 
waarmee zij op de zeventiende-eeuwse werken doelden, als inferieur aan de internationaal 
toonaangevende werken van Italiaanse en Franse kunstenaars. Met name ontbrak het aan de 
historieschilderkunst waaruit men morele lessen zou kunnen trekken. De Nederlandse 
landschappen, portretten en stillevens waren weliswaar technisch van hoog niveau, maar een 
opvoedende waarde zouden zij niet bezitten. Met het ontluikende natiebesef werd echter het 
verband tussen enerzijds wetenschappen en kunsten en anderzijds het volk als steeds 
belangrijker gezien. Enkele patriotten worstelden daarom met de overwegend negatieve 
beoordeling van hun culturele prestaties. Buiten kijf stond dat het classicisme de ‘goede 
smaak’ belichaamde, zowel in de literatuur als de beeldende kunsten, maar had de nationale 
kunst niet zijn eigen merites? 

Tegen het einde van de achttiende eeuw kwam er in de Noordelijke Nederlanden een 
positievere waardering van de eigen kunsten, met name omdat er in toenemende mate 
onderscheid werd gemaakt tussen verschillende scholen. Met de methodische ordening van 
kunstwerken naar schilderschool kregen de voortbrengselen van de Gouden Eeuw actuele 
waarde, want de kwaliteiten van de nationale kunst konden niet voorgoed verloren zijn 
gegaan, zo was het idee, aangezien deze onlosmakelijk verbonden waren met het nationale 
karakter. Eenvoud en realisme werden verheven tot peilers van dit nationale karakter. 
Wanneer de Nederlanders zouden beginnen met in zichzelf te investeren – zowel financieel 
als moreel – zouden hun kunstuitingen met sprongen vooruit gaan, zo was de gedachte. 
Niettemin waren de meeste pleitbezorgers van vernieuwingen de mening toegedaan dat de 
bestaande kunstzinnige instellingen en genootschappen in grote lijnen voldeden. Een poging 
tot institutionele vernieuwing (de Oeconomische tak) sorteerde niet het gewenste effect. De 
oorzaak hiervoor zochten Nederlanders met name in het geringe geloof in het eigen kunnen 
waardoor men eerder geneigd was buitenlandse trends te volgen dan de inheemse tradities. 
 Zoals gezegd vonden de nationale musea hun oorsprong in de vorstelijke collecties 
van het ancien régime; men was reeds voorzichtig begonnen met het openstellen van deze 
verzamelingen. De Franse en Bataafse Revolutie konden voortbouwen op deze 
ontwikkelingen. Enerzijds moesten de schone kunsten in overeenstemming worden gebracht 
met ‘het vormen van het Nationaal Character’, anderzijds dienden zij bij te dragen aan de 
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nationale opvoeding. Deze tendensen waren zowel in het Louvre als in de Bataafse 
kunstgalerij terug te zien, zij het dat in het Nederlandse museum een minder groot verschil 
werd gemaakt tussen een artistieke of historische invulling van de collectie. Bovendien sloot 
het streven om de schone kunsten te gebruiken om het volk goede smaak, zeden en 
vaderlandsliefde bij te brengen goed aan bij het reeds bestaande regeneratiestreven van de 
patriotten. Hoewel de Bataafse Nationale Konst-Gallerij uiteraard tal van afbeeldingen van 
illustere vaderlanders bevatte, wilde men het pantheon nadrukkelijk niet beperken tot de eigen 
natie. De leiding trachtte in het museum juist de internationale kunst – die zij bewonderde – 
zoveel mogelijk te combineren met werken van eigen bodem. 
 De napoleontische tijd bracht in Frankrijk grote veranderingen: het accent verschoof 
van het volk naar het staatshoofd. Bonaparte heeft gedurende zijn gehele carrière doelbewust 
de schone kunsten aangegrepen om zijn macht en populariteit te vergroten. De invloed van 
Napoleon op het culturele leven in Frankrijk werd met name merkbaar vanaf 1802 toen 
Dominique Vivant Denon werd aangesteld als directeur van het Museum Napoléon. Onder 
zijn leiding verloren het museum en de Salons hun open karakter en begon de overheid meer 
druk uit te oefenen op de eigen culturele voorhoede. De bekroning van deze politiek hadden 
de Prix décennaux moeten worden, waarmee keizer Napoleon de grootsheid van Frankrijk 
wilde bewijzen en vereeuwigen. De wetenschappen en schone kunsten moesten behalve de 
legitimiteit van de vorst benadrukken ook de herinnering aan zijn prestigieuze bewind 
bewaren voor het nageslacht. Treffend is dat de keizer vlak na de annexatie van het 
Koninkrijk Holland de opdracht gaf om alle Nederlandse genootschappen en belangstellenden 
het juryrapport van de Prix décennaux te sturen. Napoleon zag de prix dus ook als een middel 
om de eenwording van zijn rijk te bespoedigen.131 

De napoleontische ontwikkelingen vormden een invloedrijke opmaat tot de 
ontplooiing van de overheidsbemoeienis met het culturele leven in Nederland. De kunsten 
konden op de persoonlijke interesse rekenen van koning Lodewijk, die bovendien de 
natievormende potentie ervan spoedig onderkende. Onder Lodewijk Napoleon zagen derhalve 
tal van nieuwe culturele instituten het daglicht. Enerzijds ging het om een continuering van 
Bataafse vernieuwingen, anderzijds ontstonden nieuwe koninklijke instellingen die duidelijk 
Frans van aard waren. De Nederlandse Prix de Rome en Salons zijn voorbeelden hiervan. Wat 
de schone kunsten betreft moesten drie initiatieven de Hollandse school nieuw leven inblazen 
en aldus de wedergeboorte van de kunsten bewerkstelligen waar de Bataven tien jaar eerder 
reeds naar streefden: de Academie van Schone Kunsten, het kwekelingenprogramma en de 
tentoonstellingen van levende meesters. Maar net als bij hervorming van de Hollandse 
wetenschapsbeoefening ontstond verzet tegen het centralistische beleid. Met name de 
oprichting van een Academie van Schone Kunsten werd getraineerd door plaatselijke 
genootschappen en de Vierde Klasse die de oude manier van doen wilden behouden. 
 Koning Lodewijk beklemtoonde de eigenheid en kwaliteiten van de Nederlandse 
cultuur, zoals expliciet door Le Vrai Hollandais moest worden gepropageerd. Lodewijk 
Napoleons preoccupatie met de Hollandse school kwam voort uit de vrees dat de Nederlandse 
kunstenaars het onderspit zouden delven wanneer zij niet genoeg geprikkeld zouden worden. 
Om die reden legde hij een grote nadruk op de historieschilderkunst die in Nederland zo goed 
als afwezig was. Maar ook traditionelere genres als de landschapsschilderkunst waren 
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vertegenwoordigd onder de aankomende kunstenaars. Aan de ene kant wilden directeur-
generaal Johan Meerman en Lodewijk Napoleon dat de komende generatie zich ging 
toeleggen op nieuwe ‘hogere’ onderwerpen. Aan de andere kant moesten de Hollandse 
schilders dit wel combineren met de technische begaafdheid van hun zeventiende-eeuwse 
voorgangers. De nationale heroriëntatie onder Nederlandse kunstenaars die al voor 1806 was 
ingezet, werd zodoende door Lodewijk Napoleon gestimuleerd; zijn élèves zouden zich in de 
neoclassicistische stijl moeten scholen om zich met buitenlandse collega’s te kunnen meten. 

Buitenlandse invloeden speelden kortom een grote rol in Lodewijk Napoleons 
cultuurpolitiek. Een herleving van de kunsten, wetenschappen en kunstnijverheid zou alleen 
kunnen slagen wanneer de Nederlandse cultuur een kruisbestuiving aanging met die van 
Frankrijkrijk, Italië en Engeland. Johan Meerman hamerde erop dat de Nederlanders er goed 
aan deden om zich meer op Europa te oriënteren. Over het belang van het aldus tot stand 
gekomen cultuurbeleid zijn alle kenners het eens. Lodewijk Napoleons bemoeienis legde de 
basis voor het latere Rijksmuseum met zijn grote verzameling zeventiende-eeuwse 
Nederlandse werken en droeg zodoende (zowel in binnen- als buitenland) bij aan de 
definitieve herwaardering van de Hollandse schilderkunst. Lodewijk Napoleons streven om 
aan te sluiten bij het vaderlandse verleden en bij de nationale verzoening versterkte bovendien 
het vaderlandse gevoel onder de Nederlanders. De cultuurpolitiek van de koning was hier 
nauw mee verbonden. Lodewijk wilde de openbare ruimte vullen met monumenten voor 
nationale helden en het Haarlemse paviljoen decoreren met historische vaderlanders. In het 
openbaar stimuleerde hij Nederlandse architecten, beeldhouwers, graveurs en schilders. Hij 
presenteerde zichzelf daarbij als een toegankelijke père des malheureux – als een Vrai 
Hollandais die ernaar streefde om een vredelievende en bescheiden vader van het volk te zijn. 
Tegelijkertijd waren zijn paleizen vooral gevuld met prestigieuze werken van Franse 
kunstenaars als Gérard, Lefèvre en Cartellier en omringde de koning zich met afbeeldingen 
van de keizerlijke familie. Lodewijk Napoleon kocht weinig van Nederlandse schilders die in 
tegenstelling tot de Franse meesters (nog niet) over de juiste capaciteiten zouden beschikken. 
Het was het uiteindelijke doel van de koninklijke cultuurpolitiek om dit voorgoed te 
verhelpen door de Nederlandse school te plaatsen in een internationaal kader. 
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CONCLUSIES 
 

Nederland, Frankrijk en Europa 
 
 
Deze studie ving aan met een anekdote die een stereotype beschrijving gaf van de Frans-
Nederlandse betrekkingen in de napoleontische tijd. Zij riep het beeld op van Franse 
bestuurders die hun eigen instellingen, gebruiken en wetten introduceerden ten koste van de 
Nederlandse manier van doen. In de fabel van Jean de la Fontaine waar keizer Napoleon zo 
hartelijk om moest lachen, waren de onnozele kikkers (Nederlanders) overgeleverd aan de 
grillen van Jupiter (Napoleon) die hun staatsvorm meerdere malen veranderde en hen 
uiteindelijk een vraatzuchtige kraanvogel (Louis) stuurde. Deze metafoor sluit goed aan bij de 
Nederlandse beoordeling van de Bataafs-Franse tijd die lange tijd onder historici gangbaar is 
geweest. De Nederlanders zouden Franse marionetten zijn geweest die onmachtig waren om 
weerstand te bieden tegen de grote Franse invloed. Het enige dat de Nederlandse bevolking 
kon doen was lijdzaam wachten op haar verlossing in de vorm van de landing van de Prins 
van Oranje op het strand van Scheveningen op 30 november 1813. 

De voorbije twintig jaar is het bovenstaande beeld echter steeds verder bijgesteld. Ook 
in dit proefschrift is uiteengezet hoe verschillende aspecten van de Nederlandse staat onder 
Franse invloed weliswaar zijn veranderd maar niet simpelweg uit Frankrijk zijn overgenomen. 
Om de wisselwerking tussen beide landen verder te ontleden, is gebruik gemaakt van de 
cultuurtransferbenadering. Zoals is uiteengezet, beoogt deze benadering de contacten tussen 
verschillende culturele ruimten centraal te stellen en na te gaan hoe culturele elementen van 
de ene naar de andere cultuur zijn overgedragen. De cultuurtransfer tussen Frankrijk en 
Nederland is in kaart gebracht door verschillende dimensies van staatsvorming te bestuderen. 
Aangezien de export van de Franse institutionele infrastructuur een wezenlijk onderdeel heeft 
uitgemaakt van Napoleon Bonapartes cultuurimperialisme is met name de totstandkoming van 
enkele politieke, juridische en culturele instituties behandeld, zodat aan de hand daarvan een 
completer beeld is geschetst van de verhoudingen tussen beide landen. Aangenomen is dat de 
toe-eigening van deze napoleontische instituties grote consequenties heeft gehad voor het 
Nederlandse staatsvormingsproces. 

In deze slotbeschouwing zullen de verschillende cultuurtransfers ten tijde van de 
Bataafse Republiek, het Koninkrijk Holland en de Franse inlijving met elkaar in verband 
worden gebracht. Op welke wijze werden Franse instituties door de Nederlanders toegeëigend 
en welke weerslag had dit op de transformaties die de Nederlandse staat doormaakte? Ook zal 
worden ingegaan op de personen die een bemiddelde rol hebben gespeeld tussen Frankrijk en 
Nederland. Vervolgens wordt besproken in hoeverre de vernieuwingen van de Bataafs-Franse 
tijd zijn gehandhaafd door het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van koning Willem I. 
Zodoende kan worden geëvalueerd in hoeverre de transfers tussen Frankrijk en Nederland 
hebben geleid tot vernieuwingen van blijvende aard. Om dit onderzoek in een breder 
perspectief te plaatsen, zal ten slotte worden nagegaan of Nederland afwijkt van dan wel 
overeenkomt met andere landen die in het postnapoleontische Europa. 
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De Bataafse Republiek 

Vanaf de Bataafse omwenteling speelden verschillende buitenlandse voorbeelden een 
belangrijke rol in de vormgeving van de Nederlandse staat. Uit verschillende culturen werden 
bouwstenen gehaald voor de constructie van de nieuwe Republiek. (De Bataafse 
volksrepresentanten spraken zelf graag in dergelijke metaforen.) Deze bouwstenen werden 
doorgaans aangepast aan de Nederlandse behoeften. Verschillende groepen binnen het 
politieke spectrum verwezen naar buitenlandse modellen om hun eigen standpunten kracht bij 
te zetten.1 Het Franse voorbeeld was allerminst zaligmakend. De Duitse landen zijn als directe 
buren een bron van inspiratie geweest, en net als in de tijd van de patriotten hebben de 
Bataven zich sterk op de Verenigde Staten van Amerika gericht. Vooral federalistische 
volksvertegenwoordigers keken naar de Verenigde Staten als een toonbeeld van hoe de 
maatschappij op decentrale wijze gemoderniseerd kon worden. Dit gold eveneens voor het 
Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten uit 1794. Dit gematigde wetboek werd 
door de Commissie van Twaalf gezien als nastrevenswaardige reorganisatie omdat zij het 
midden hield tussen staatscentralisme en federalisme. Unitarische Bataven daarentegen, en 
dan met name de machthebbers van januari 1798, hebben zich laten inspireren door het Franse 
streven naar unité et indivisibilité. Dit uitte zich onder mee in de Staatsregeling van 1798. 

Niet alleen kwam er een eenheidsstaat, ook trachtten de bestuurders om de Republiek 
op allerlei manieren tot een nationale eenheid te smeden. Franse musea, wetenschappelijke 
instituten, wetboeken en constituties waren een inspiratiebron, nochtans waren de meeste 
Bataafse representanten in meer of mindere mate voorstanders van staatsinstellingen van 
inheemse origine – zeker nadat de Terreur had duidelijk gemaakt waartoe Jacobijnse 
hervormingsidealen konden leiden. Matiging en traditie begonnen na thermidor het Franse 
beleid te domineren. Deze bedaardheid kon op meer Nederlandse instemming rekenen omdat 
zij (in de woorden van enkele Bataafse volksvertegenwoordigers) goed aansloot bij ‘den 
toestand en het caracter onzer Natie’.2 Deze nadruk op de Nederlandse eigenheid was niet 
voorbehouden aan de Nederlanders. Ook Fransen als Maximilien Robespierre meenden dat 
het Bataafse volk zijn eigen zeden en gewoonten kende en dus niet gebaat was bij het 
opdringen van een Frans staatsbestel. En zelfs Eerste Consul Bonaparte was lange tijd een 
voorstander van een relatief autonome Nederlandse staat met zijn eigen inrichting. 

Wat waren de voornaamste transfers ten tijde van de Bataafse Republiek? Ten eerste 
was het ontstaan van de Bataafse eenheidsstaat deels mogelijk door militaire steun uit 
Frankrijk en door een overname van Franse concepten, hetgeen echter geschiedde in 
combinatie met eigen ideeën over het staatsbestel. De Staatsregeling van 1798 was beïnvloed 
door de Franse grondwet van het jaar III maar evenzeer door de discussies in de Nationale 
Vergadering in de jaren 1796 en 1797. Ten tweede poogde de Commissie van Twaalf zoals 
gezegd het oude vaderlandse recht te codificeren (aan de hand van Grotius) en nam daarnaast 
het Pruisische Burgerlijk Wetboek als voorbeeld. Ten derde werd vanaf 1798 een 
onderwijsbeleid geformuleerd dat enerzijds schatplichtig was aan een verzameling van 
nieuwe pedagogische inzichten uit het buitenland. Vooral de filantropijnse ideeën uit 
Duitsland en het gedachtegoed van de Zwitser Pestalozzi, die op hun beurt een interpretatie 
waren van Rousseau, bleken goed aan te slaan. Anderzijds was het ideaal van nationale 
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opvoeding deels van Franse origine. Met name de liberale invulling van de grondwet uit het 
jaar III sloeg aan. Inheemse elementen voerden nochtans de boventoon. Het beoogde 
onderwijs werd centraal gestuurd maar was kleinschalig. Dit model volgde dat van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – een effectieve mengvorm van lokaal en centraal 
bestuur. Het Agentschap van Nationale Opvoeding werd de motor van deze hervormingen. 
Ten slotte was het agentschap in theorie ook verantwoordelijk voor het kunstbeleid, al speelde 
in de praktijk Isaac Gogels Agentschap van Financiën een grotere rol omdat het belast was 
met het beheer van de voormalig stadhouderlijke collecties. Bij de omvorming hiervan tot een 
nationaal cultuurhistorisch museum combineerde Gogel Franse ideeën met Nederlandse 
museale wensen. 

Gezien de autonome status van de Bataafse Republiek lag het initiatief vooral bij de 
Nederlanders die eventueel een beroep deden op Franse geestverwanten. De voornaamste 
intermediairen in deze periode zijn dan ook Bataafse diplomaten en politici geweest zoals 
Schimmelpenninck, Hendrik Cras, Van der Palm en Adriaan van den Ende. Zij konden 
voortbouwen op het werk van mensen als De Perponcher en Van der Marck die reeds in de 
jaren voor de omwenteling buitenlands gedachtegoed in de Republiek hadden geïntroduceerd 
en aangepast aan de Nederlandse context. De meeste Bataafse intermediairen fungeerden 
derhalve als ‘poortwachters’: zij selecteerden elementen uit de vreemde cultuur en brachten 
deze in overeenstemming met de lokale omstandigheden. Een sprekend voorbeeld zijn de 
radicalen van 22 januari 1798 die de Franse invloed behendig wisten aan te wenden om de 
eigen hervormingen door te zetten. 

Gedurende de jaren 1795-1806 was sprake van verschuivende accenten. Ondanks de 
veelheid aan buitenlandse verwijzingen nam naarmate de negentiende eeuw vorderde de 
Franse invloed alsmaar toe. Zo was Rutger Jan Schimmelpenninck, om een voorbeeld te 
geven, zijn hele werkzame leven voorstander van een Bataafse president naar Amerikaans 
model; ook als raadpensionaris spiegelde hij zich aan het Amerikaanse presidentschap. 
Niettemin schonk de Staatsregeling van 1805 hem, in navolging van de Franse grondwet, 
verregaande bevoegdheden die vergelijkbaar waren met die van Bonaparte. Net als in 
Frankrijk werd de volksvertegenwoordiging feitelijk volledig onderschikt aan de executieve 
macht en was er geen sprake van een Amerikaans staatsbestel met zijn checks and balances. 
 
 
Het Koninkrijk Holland 

Met de troonsbestijging van Lodewijk Napoleon begon de opmars van het napoleontische 
staatsmodel. Niettemin bleef de invloed van de Duitse landen zeer groot. Met name Pruisen 
werd door velen, zowel Hollanders als Fransen, gezien als een bewonderswaardig voorbeeld 
op cultureel gebied. Italië dook op als een nieuwe inspiratiebron. Dit is grotendeels te 
verklaren door de status van Italië als vergelijkbare vazalstaat en als cultuurnatie. Waar de 
Hollanders wat van Pruisen wilden leren op universitair en wetenschappelijk gebied, daar 
gold Italië als de bakermat van de klassieke cultuur. De Franse invloed betrof met name de 
taak en uitoefening van het (monarchale) bestuur, de codificatie van het Nederlandse recht en 
in mindere mate de reorganisatie van het culturele leven. Op al deze terreinen was een 
toenemend streven naar uniformiteit waar te nemen. De verwijzingen naar de Angelsaksische 
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wereld verdwenen grotendeels – met uitzondering van Lodewijk Napoleons wens om een 
koninklijk bestel te creëren naar Engels voorbeeld. Interessant is dat het Koninkrijk Holland 
zelf op kleine schaal als voorbeeld ging dienen. Adriaan van den Ende probeerde zijn 
onderwijswet naar Oost-Friesland te exporteren (dat inmiddels onderdeel van Holland was 
geworden) en de Franse Université impériale keek vol afgunst naar het goed functionerende 
lagere schoolwezen.  

In vergelijking tot de voorgaande periode zijn er na 1806 veel explicietere 
cultuurtransfers geweest tussen Nederland en Frankrijk. Toch is afwisselend sprake geweest 
van meer Franse en meer Nederlandse invloeden. In belangrijke mate wist Lodewijk 
Napoleon veel Bataafse projecten voort te zetten of in de praktijk te brengen. Dit gebeurde 
niet zelden door deze in een Frans jasje te steken. Zo was de Nederlandse eenheidsstaat 
weliswaar al in 1798 tot stand gekomen, en werd deze in 1805 nog eens bekrachtigd door 
Schimmelpenninck, het was onder Lodewijk Napoleon dat een nog krachtiger gecentraliseerd 
bestuur ontstond dat recht deed aan het ideaal van de ene en ondeelbare staat. De grondwet 
van 1806 was gedeeltelijk van republikeinse makelij, namelijk een combinatie van de 
Staatsregeling uit 1805 en de door de Franse opgedrongen monarchale regelingen. Een ander 
voorbeeld was het ontwerpwetboek van Joannes Van der Linden dat goed paste in het model 
van de Code civil. Deze hybride fungeerde op zijn beurt als voorbeeld voor het Wetboek 
Napoléon ingerigt voor het Koningrijk Holland dat was geïnspireerd op de Code civil des 
Français maar inhoudelijk sterke overeenkomsten vertoonde met het oud vaderlandse recht. 
Bovendien konden instellingen als de Nationale Konst-Gallerij en de nationale bibliotheek 
vrij moeiteloos worden omgevormd tot respectievelijk het Koninklijk Museum en de 
Koninklijke Bibliotheek. Moeilijker bleken vernieuwingen zoals de transformatie van de 
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen en de beoogde reorganisatie van het 
Nederlandse academische systeem. Omdat de Bataafse overheid nauwelijks actief geprobeerd 
had de Latijnse scholen, Illustre scholen, universiteiten en genootschappen in een nationaal 
kader te plaatsen, voegden zij zich na 1806 moeilijker in een centralistisch-monarchaal model. 

In deze periode fungeerde een hele stoet personen als culturele bemiddelaar tussen 
Frankrijk en Nederland, onder wie uiteraard Lodewijk Napoleon en zijn naaste medewerkers. 
Zo beschikte Lodewijk over verschillende juristen (zoals Van Gennep, Reuvens, Van Maanen 
en Van der Linden) die zich bekommerden om de staatsinrichting en de codificatie. Veel 
vernieuwingen kon Lodewijk Napoleon relatief gemakkelijk introduceren omdat hij als 
buitenstaander minder politiek beladen was. De koning mocht dan een buitenlander zijn waar 
weinig Nederlanders op zaten te wachten, hij riep in ieder geval geen associaties op met de 
politieke twisten van de decennia daarvoor. Een minder bekende maar interessante 
bemiddelaar was Van de Kasteele die het Koninkrijk Holland van een Engels-Saksische 
constitutie zou moeten voorzien. Twee uitermate belangrijke bemiddelende personen waren 
Johan Meerman (als directeur-generaal Wetenschap, Onderwijs en Schone Kunsten) en Jean 
Henri van Swinden (onder meer als auteur van het Vertoog over de universiteiten). Zij 
speelden een cruciale rol in het vertalingsproces van veel Franse instituties naar de 
Nederlandse situatie, met als belangrijkste voorbeelden de Koninklijke Universiteit, het 
Koninklijk Instituut en de maatregelen ter bevordering van de schone kunsten zoals de Prix de 
Rome en de Salons. Fransen als Thiénon, Flament, Desprès en Deferrière speelden in het 
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eerste jaar van Lodewijks bewind een grote rol maar kregen meer en meer concurrentie van 
Nederlandse bestuurders.3 De bemiddelaars tussen het keizer- en koninkrijk zijn dus een 
evenredig mix geweest van Nederlandse ‘poortwachters’ en representanten van de Franse 
cultuur. 

In vergelijking tot de Bataafse Republiek was de Franse invloed ten tijde van het 
Koninkrijk Holland kortom aanzienlijk groter, zonder dat sprake was van werkelijke Franse 
dominantie. Lodewijk Napoleon wilde zijn bestuur modelleren naar dat van zijn broer maar 
hij vond het niet wenselijk de Nederlandse gewoonten compleet te negeren. Dit was eerder 
een pragmatische dan een idealistische keuze, want de koning was zich ervan bewust dat té 
radicale hervormingen op weerstand zouden stuiten. Liever boog hij de Nederlandse manier 
van doen om in zijn eigen richting. Daarnaast was er de inbreng van Nederlandse bestuurders. 
Zij zagen enerzijds het nut in van Franse vernieuwingen, anderzijds hoopten zij deze 
dienstbaar te maken aan de eigen gebruiken – dit tot ongenoegen van de Franse keizer die het 
Koninkrijk Holland met een ander oogmerk gecreëerd had. 
 
 
De Franse Inlijving 

Met het wegvallen van een zelfstandige Nederlandse staat kregen de inwoners van de 
Noordelijke Nederlanden direct te maken met Franse inmenging in het binnenlands bestuur. 
Van het zelfstandig kiezen uit buitenlandse voorbeelden was minder sprake dan voorheen 
aangezien de keizer wilde dat de Nederlanders tal van instellingen onvoorwaardelijk zouden 
overnemen. Derhalve overheerste het contrast tussen Franse en Nederlandse elementen. 
Verwijzingen naar de Angelsaksische wereld werden zeldzaam binnen de nieuwe 
machtsverhoudingen. Men zou kunnen zeggen dat er naast het Continentaal Stelsel, dat 
Engelse goederen moest weren van het Europese vasteland, ook een ideologische Blocus was 
ontstaan. Alleen de Brusselaar De Bouge ijverde bij de napoleontische overheid voor een 
graveerschool naar Engels voorbeeld. De graveertechniek was dan ook een apolitiek (en dus 
staatsongevaarlijk) onderwerp. 

Een opmerkelijke ontwikkeling was dat Italië in de jaren 1810-1813 een belangrijke 
buitenlandse referentie werd. Dit kan verklaard worden door de overeenkomstige 
ontwikkeling die de Noordelijke Nederlanden en de Italiaanse staten hebben doorgemaakt. 
Het ging hier om vazalstaten die door de keizer uiteindelijk zijn geïntegreerd in la Grande 
Nation. Tijdens het annexatieproces, dat in Italië enkele jaren eerder had plaatsgevonden, was 
sprake geweest van een zekere Franse coulance ten opzichte van Italiaanse instellingen. Zo 
was bij de uniformering van het recht, het onderwijs en culturele instellingen gedeeltelijk de 
Italiaanse manier van doen behouden. Nederlanders die hier weet van hadden, maakten 
aanspraak op dezelfde behandeling. Zij beschouwden zichzelf als een belangrijk onderdeel 
van de Grote Natie. Was Amsterdam na Parijs en Rome niet de derde hoofdstad van het 
keizerrijk? Cuvier en Noël van de Université impériale meenden in ieder geval dat dit een 
symbolische erkenning was van de vooraanstaande positie die de Nederlandse departementen 
in theorie innamen. Zo stelden zij voor om de Amsterdamse Illustre school buiten de reguliere 
ordening van de Keizerlijke Universiteit te behouden als een soort College de France. Zij 
opperden om ook in Rome een vergelijkbaar college te stichten. In de praktijk pakte het 
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anders uit en konden de Nederlandse departementen op weinig begrip rekenen van het 
napoleontische bestuur – enerzijds omdat Napoleon in de jaren 1810-1813 stugger was dan de 
jaren daarvoor (toen Italië geannexeerd werd), anderzijds had de keizer als Buonaparte veel 
meer affiniteit met en respect voor de Italiaanse cultuur. Het Italische schiereiland was 
immers de bakermat van de zo door hem bewonderde Romeinse beschaving.4 

Ondanks de dwingende orders uit Parijs bleef er ruimte voor de toe-eigening van 
Franse instellingen. Weliswaar waren de transfers minder expliciet dan in de jaren daarvoor 
omdat Nederlandse structuren vaker werden vervangen door Franse, dit betekende niet dat 
autochtone bestuurders zich in de praktijk deemoedig in de nieuwe verhoudingen schikten. 
Met enige simplificering kan gezegd worden dat de napoleontische overheid vooral heeft 
aangedrongen op een overname van administratief-juridische instituties als de Code Napoléon 
en het Franse prefectensysteem. Dit was minder het geval bij de overige in deze studie 
behandelde deelonderwerpen. Voor de Nederlandse wetenschap en kunsten hadden de 
Fransen weinig oog; er werd weinig initiatief getoond om die te integreren in het keizerlijke 
systeem. Veel belangstelling was er daarentegen voor het onderwijs, dankzij de reputatie die 
Nederland inmiddels had opgebouwd op dit terrein. Zo werd het lager onderwijs behouden en 
was het ontworpen middelbaar onderwijs een fusie van inheemse en uitheemse elementen. 
Pragmatisch als het napoleontische bestuur was, werden de merites van dit systeem zoveel 
mogelijk behouden. De invoering van de Keizerlijk Universiteit vormt eveneens een goed 
voorbeeld. Ook hier was in beperkte mate sprake van Nederlandse toe-eigening: de 
reglementen van de Universiteit werden gebogen, ten eerste omdat de infrastructuur 
ontoereikend was en ten tweede om tegemoet te komen aan Nederlandse ouders die toezicht 
wilden houden op hun kinderen. 

Welke gevolgen had de Franse Inlijving voor de personen die in deze studie zijn 
aangeduid als culturele bemiddelaars? De onderhandelingsruimte van degenen die fungeerden 
als schakel tussen Frankrijk en de Nederlandse departementen werd aanzienlijk ingeperkt 
door de ongelijke machtsverhouding tussen het centrale napoleontische bestuur en de Lage 
Landen. Vanzelfsprekend kwamen de initiatieven meestal uit Parijs en was sprake van een 
relatieve toename van Franse intermediairen. Een aantal tussen Frankrijk en Nederland 
schipperende bestuurders kwam evenwel van Nederlandse bodem, met name Van den Ende, 
Van Swinden en Brugmans. Deze heren waren niet per definitie strenge poortwachters die de 
Nederlandse samenleving wilden behoeden voor te grote Franse invloeden. De Leidse rector 
Brugmans stelde zich op als fervente aanhanger van het Franse systeem; net als Adriaan van 
den Ende, die de Inlijving aangreep om het onderwijs verder te uniformeren. Niettemin 
probeerde Van den Ende meer dan Brugmans de Franse ideeën in overeenstemming te 
brengen met de Nederlandse praktijk. Hij slaagde erin ‘zoveel mogelijk intact laten wat 
enigszins levensvatbaar was’, aldus Frijhoff, ‘en tegelijk de idealen van het Franse bestuur en 
zijn onderwijsideologie hoog [te] houden’.5 Adriaan van den Endes werkzaamheden zijn 
kortom een schoolvoorbeeld van cultuurtransfer geweest. 

Enigszins paradoxaal heeft een aantal Fransen de rol van poortwachter op zich 
genomen. Lebrun deed dit in geringe mate toen hij het nut inzag van het behoud van het 
Wetboek Napoléon ingerigt voor het Koningrijk Holland; en toen hij positief sprak over 
elementen van het Nederlandse hoger onderwijs. Een duidelijker voorbeeld is Georges Cuvier 
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die heeft geijverd voor het behoud van het Nederlandse schoolwezen en dat zelfs naar de 
overige departementen van het keizerrijk heeft willen exporteren. Bij Lebrun was sprake van 
een puur pragmatische keuze en niet zozeer van een positieve beoordeling van de Nederlandse 
manier van doen. Bij Cuvier was daar wel degelijk sprake van. Georges Cuvier was niet 
bepaald de meest trouwe volgeling van de Université impériale en kon zich beter vinden in de 
Nederlandse academische cultuur die hij wilde beschermen tegen een te grote invloed van de 
Keizerlijke Universiteit. Grootmeester Fontanes was zich hier overigens terdege bewust van. 
Hij stuurde opzettelijk de protestant Cuvier omdat die een bemiddelende rol zou kunnen 
spelen tussen de Keizerlijke Universiteit met haar katholieke karakter en het protestantse 
Nederland en Noord-Duitsland. En ook Lebrun koos geregeld voor medewerkers die bepaald 
geen fervente aanhangers waren van Napoleon. 

Om kort te gaan was er ten tijde van de Franse Inlijving vergeleken met de periode 
daarvoor een aanzienlijk grotere Franse invloed op de Noordelijke Nederlanden. Deze 
conclusie zal weinig verbazing wekken. Het voormalige koninkrijk maakte immers een 
integraal onderdeel uit van Napoleons keizerrijk. Wel opmerkelijk is dat de napoleontische 
bestuurders zich niet zonder meer opstelden als belangenbehartigers van het Franse systeem 
en dat enkele hoge functionarissen bovendien openstonden voor Nederlandse instellingen. 
Andersom zagen enkele Nederlanders nieuwe kansen om hervormingen door te voeren die ten 
tijde van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland niet gewenst of onvoltooid waren. 
 
 
De nalatenschap van de napoleontische tijd 

In november 1813 was de napoleontische macht tanende en achtten enkele vooraanstaande 
Nederlanders de tijd rijp om de macht te grijpen. Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) 
en Frans-Adam Van der Duyn van Maasdam (1771-1848) vormden een voorlopig bestuur dat 
ervoor zorgde dat Willem V’s zoon Willem Frederik kon worden binnengehaald op het strand 
van Scheveningen. Binnen enkele weken werd Willem Frederik bekleed met de waardigheid 
van Soeverein Vorst. Onder zijn leiding werd begonnen met de constructie van de staat die 
bekend zou komen te staan als het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.6 Met deze 
regimewisseling kwam een eind aan de napoleontische tijd en moesten de bestuurders zich 
bezinnen op het Nederlandse staatsvormingsproces. Welke elementen van de revolutionair-
napoleontische staat wilden zij behouden en welke niet? Om na te gaan wat de precieze 
erfenis was, wordt hieronder bij elk van de vier dimensies van staatsvorming besproken hoe 
de vernieuwingen uit de Franse tijd werden ontvangen ten tijde van de Restauratie. 
 
Staatsvorm 

Het is evident dat het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden net als het Koninkrijk Holland 
een monarchie is geweest. En er zal van de Hollandse monarchie een zekere 
precedentwerking zijn uitgegaan; al was koning Willem I eerder een bewonderaar van keizer 
Napoleon dan van zijn koninklijke voorganger, vaststaat dat Lodewijk Napoleon het 
Nederlandse volk vertrouwd heeft gemaakt met het constitutioneel koningschap. Maar in 
welke mate is daadwerkelijk sprake geweest van continuïteit tussen beide vorstendommen? 
Waren de Nederlandse bestuurders en burgers zich überhaupt bewust van de mogelijke 
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invloed van het recente verleden? Om te beginnen, is het tekenend dat Willem I en de meeste 
Nederlanders zwegen over de periode 1806-1810. Ofschoon de negatieve beeldvorming over 
de Franse annexatie een belangrijke rol speelde bij de reconstructie van Nederland na 1813, 
verdween de herinnering aan Lodewijk Napoleons bewind juist vrijwel volledig. Slechts een 
enkeling wees fijntjes erop dat onder koning Lodewijk zelfs de meest fervente republikeinen 
de monarchie uiteindelijk accepteerden – een erfenis waarvan Willem I dankbaar 
gebruikmaakte. Maar daarover werd niet gerept en koning Lodewijk verwerd tot een 
‘schaduwkoning’ die noch deel uitmaakte van het gehate napoleontische verleden, noch een 
plaats kreeg in het nieuwe historische besef.7 
 Ook in constitutioneel opzicht kwam een resoluut einde aan het Koninkrijk Holland. 
Wanneer men zuiver naar de grondwetgeving kijkt, zijn er weinig lijnen te ontdekken tussen 
het Koninkrijk Holland en het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Gijsbert Karel van 
Hogendorp had in de Franse tijd een constitutionele Schets vervaardigd die de basis zou gaan 
vormen van de Grondwet van 1814. Met zijn grondwetsontwerpen wilde hij breken met de 
eenheidsstaat en terugkeren naar het federale staatsbestel dat oudrepublikeinse elementen 
bevatte zoals het ambt van raadpensionaris. Hij meende aldus de oude constitutie gedeeltelijk 
te kunnen herstellen maar zocht tevens een compromis met de Bataafs-Franse tijd. Van 
Hogendorp idealiseerde de verhouding tussen vorst en Staten-Generaal in de Landsheerlijke 
tijd en trachtte tegelijkertijd recht te doen aan de meeste elementaire revolutionaire 
verworvenheden.8 Het waren vooral de voormalig napoleontische bestuurders in de 
grondwetscommissie, zoals Elout, Van Maanen en Roëll, die met steun van de koning Van 
Hogendorps ontwerpen aanzienlijk wisten te wijzigen. Zij vonden dat de door Van 
Hogendorp beoogde federale staat met zijn grote invloed van de adel onvoldoende rekening 
hield met de ervaringen van de jaren 1795-1813. Met succes werd de eenheidsstaat in 1814 
behouden, met name omdat deze staatsvorm gezien werd als de belangrijkste waarborg voor 
de nationale eenheid.9 
  Recent zijn Ido de Haan en Jeroen van Zanten expliciet ingegaan op het 
continuïteitsvraagstuk en hebben betoogd dat Lodewijks invloed op Willem I overschat 
wordt. De auteurs concentreren zich op enkele aspecten die zij als bepalend beschouwen voor 
de monarchie – de belangrijkste daarvan raakt het onderwerp dat in het tweede hoofdstuk van 
dit proefschrift behandeld is: de rol van de koning als staatshoofd. De Haan en van Zanten 
vragen zich af in hoeverre Willem I zich als hoogste gezagsdrager heeft gespiegeld aan 
Lodewijk Napoleon. Zij leggen de nadruk op de bestuurservaring die Willem I als vorst 
Willem Frederik in Fulda heeft opgedaan en diens strenge Pruisisch-militaristische 
opvoeding. Hoewel Lodewijk en Willem allebei zoveel mogelijk met koninklijke besluiten 
regeerden en trachtten de volksvertegenwoordiging te omzeilen, verschilde de feitelijke 
invulling van hun machtsuitoefening sterk. Waar koning Lodewijk zijn beleid voor een 
belangrijk deel vormde binnen de Staatsraad daar verkleinde Willem I de invloed van dat 
orgaan aanzienlijk en bemoeide hij zich meer persoonlijk met het landsbestuur. Kort gezegd 
volgde Willem I een andere strategie dan Lodewijk Napoleon. Hij ontwierp een nieuw 
koninklijk bestuur dat zich deels aan het zicht onttrok, direct onder zijn greep kwam en 
derhalve makkelijk te bespelen was.10 
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Vervolgens pogen De Haan en Van Zanten koning Willem I binnen een politiek 
denkkader te plaatsen. De Nederlandse koning zou zich vooral hebben laten beïnvloeden door 
het verlicht absolutisme van keizer Jozef II en van zijn oudoom Frederik de Grote. Zo was het 
hem er bijvoorbeeld meer dan Lodewijk Napoleon aan gelegen de rechterlijke macht te 
beknotten ten gunste van zijn eigen positie en ook werden staatslieden door hem ingezet als 
instrumenten om het eigen beleid te legitimeren. De Haan en Van Zanten zetten Willem I 
deels neer als een product, zelfs een uitloper van het verlicht absolutisme;11 zijn rol als 
staatshoofd zou grotendeels een Pruisisch model (instrumentalistisch en rationeel) hebben 
gevolgd met een vleugje bonapartisme (centralistisch en dirigistisch). Gelijkenissen tussen 
Lodewijk Napoleon en Willem I schrijven de auteurs toe aan ‘een gemeenschappelijke 
zoektocht’ naar de vereniging van het verlicht despotisme met de napoleontische erfenis.12 

Het is interessant om bovenstaande karakterisering te vergelijken met de wijze waarop 
andere historici soortgelijke ‘zoektochten’ benaderd hebben. Hoe konden de heruitgevonden 
staten van de Restauratie hun bestaansrecht onderstrepen en bij wie lag het uiteindelijke 
gezag? Eenvoudigweg terugkeren naar prerevolutionaire opvattingen over staatsinrichting en 
soevereiniteit was geen optie.13 Michael Broers onderscheidt drie nieuwe politieke modellen 
die na 1815 werden aangewend als basis voor de soevereiniteit. 

Ten eerste waren daar de autoritaire staten zonder constitutioneel fundament die geleid 
werden door een vorst – met medewerking van een meritocratische elite die slechts beperkte 
invloed uitoefende. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het verlicht-autoritaire bestuur in 
Pruisen. Nochtans werden de negentiende-eeuwse vorsten van dit type (in tegenstelling tot 
hun voorgangers uit de achttiende eeuw) wel restricties opgelegd; men denke aan de 
codificatie van het burgerlijke, proces- en strafrecht. Het dynastieke verlicht absolutisme 
(waarin, zo meende Pufendorf, alleen de soevereine vorst zijn natuurlijke vrijheid had 
behouden en er geen sprake was van een sociaal contract) maakte plaats voor ‘the well 
ordered police state’ waarin zelfs het hoogste gezag aan wetten gebonden was.14 

Ten tweede was er het democratische politieke model dat gebaseerd was op 
volkssoevereiniteit. Dit ideaal werd gepropageerd door tegenstanders van het autoritaire 
bestuur en fungeerde als tegenwicht voor de conservatieve ordening van het Congres van 
Wenen. Wat beide stromingen gemeen hadden, was dat zij niet primair gericht waren op de 
verzoening van traditie en revolutie maar respectievelijk conservatief en progressief zijn 
geweest. 

Binnen het derde politieke model werd juist gestreefd naar een juste milieu tussen 
traditie en revolutie. Dit werd als de beste oplossing gezien door degenen die het ancien 
régime deels in ere wilden herstellen, maar dan zonder de belangrijkste revolutionaire 
verworvenheden teniet te doen. Het model was gebaseerd op de Engelse monarchie en vond 
veel weerklank onder de gegoede klasse van continentaal Europa. In een tijd waarin de 
concepten autoriteit en soevereiniteit verschoven, bood het een werkbaar kader voor een 
representatieve maar elitaire regeringsvorm. In principe werd het gezag gelegitimeerd door de 
volkssoevereiniteit die werd belichaamd door een vertegenwoordigend lichaam. Dit parlement 
werd gekozen door de gegoede burgerij. Daarnaast stond een vergadering van de aristocratie 
die diende als een traditionele bron van autoriteit. De Engelse House of Lords ging in grote 
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delen van Europa als voorbeeld dienen. Zo moest een evenwicht ontstaan tussen de monarch 
en de vertegenwoordigers van de adel en de burgerij.15 

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden past uitstekend binnen dit laatste politieke 
model. Er werd gekozen voor een gematigde grondwet waarin zowel plaats was voor een 
vergadering van notabelen als een beperkte volksvertegenwoordiging. Ook hier speelde het 
juste milieu een belangrijke rol in het politieke discours. Zo had Elout de schetsen van Van 
Hogendorp bekritiseerd omdat deze te veel de oude Republiek in ere zouden herstellen en 
daarmee dus afweken van ‘de juiste middenmaat’.16 Ook Willem Frederik maakte de 
omschakeling naar dit politieke model. Van zijn Pruisische opvoeding en ervaringen met 
autoritaire staatsvormen kwam hij aan het hoofd van een constitutionele monarchie welke 
meer aan die van Lodewijk Napoleon deed denken dan aan Pruisen. Bovendien droeg Willem 
Frederik zijn nieuwe overtuiging zelf ook uit blijkens de vaak geciteerde woorden die hij op 2 
december 1813 sprak tot de Nederlanders. Na enige aarzeling maakte hij kenbaar dat hij 
‘onder waarborging eener vrije constitutie’ wilde regeren en wel met een grondwet die de 
vrijheid van de Nederlanders verzekerde tegen ‘mogelijke misbruiken’.17 En hoezeer Willem I 
in latere jaren ook probeerde los te komen van het constitutioneel koningschap – en meende 
dat zijn soevereiniteit voorafging aan de grondwet – hij was gebonden aan de Nederlandse 
constitutie.18 Treffend is ook dat Willem Frederik zich lange tijd heeft opgesteld als een 
traditionele dynastieke vorst die vooral uit was op gebiedsuitbreiding (onverschillig waar in 
Europa) en niet de intentie had om een nationale vorst te zijn. Toch ontpopte hij zich 
uiteindelijk tot de belichaming van de Nederlandse natie – een opmerkelijke ommekeer. 

Met andere woorden waren de daden van Willem I weliswaar beïnvloed door zijn 
autoritaire optreden in Fulda, de vorm waarin zijn koningschap werd gegoten was een product 
van de revolutionair-napoleontische tijd en kan allerminst verlicht despotisch genoemd 
worden. Dit is geenszins in tegenspraak met de instrumentalistische bestuursstijl zoals De 
Haan en Van Zanten die schetsen, maar het toont wel veel sterker de overeenkomsten van de 
Nederlandse Restauratiemonarchie met die van Engeland, Frankrijk én met het Koninkrijk 
Holland. Men kan zich afvragen in hoeverre deze laatste gelijkenis alleen het resultaat is 
geweest van de gemeenschappelijke zoektocht, zoals de auteurs dat noemen. 

In het licht van het bovenstaande moet bovendien geconcludeerd worden dat Lodewijk 
Napoleon op een buitengewoon vooruitstrevende wijze zijn macht wilde legitimeren. Het 
Koninkrijk Holland was namelijk reeds een exponent van deze benadering. Aanvankelijk 
waren Lodewijk Napoleons koningschap en zijn ideeën daarover nagenoeg kopieën van die 
van zijn broer. Maar zoals in hoofdstuk twee aan de orde kwam, verlangde hij naarmate zijn 
bewind vorderde (mede als gevolg van de gebrekkige constitutionele inkadering van zijn 
gezag) een nieuwe vormgeving van de monarchie die was gebaseerd op de Engelse met haar 
Hoger- en Lagerhuis. Hij streefde naar een gematigde monarchie die de meest fundamentele 
vrijheden en de burgerlijke gelijkheid waarborgde zonder de positie van de vorst in gevaar te 
brengen. Pieter van de Kasteeles ontwerp voor een nieuwe staatsinrichting voor het 
Koninkrijk Holland – een sociaal contract dat nochtans de nadruk legde op de uitvoerende 
macht – voldeed grotendeels aan dit model. Niet voor niets werd Van de Kasteele ten tijde 
van het Koninkrijk Holland geprezen als een man ‘ayant toujours gardé un juste milieu’.19 
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Gezegd kan worden dat de Bataafs-Franse erfenis tweeledig was. Ten eerste bleef de 
eenheidsstaat die in 1798 was gecreëerd (en in 1805 en 1806 verder was versterkt) door het 
Restauratieregime gehandhaafd. Voormalig napoleontische staatslieden als Van Maanen en 
Elout speelden hierbij een niet onbelangrijke rol. Ten tweede had Lodewijk Napoleon de 
Nederlanders bekend gemaakt met het fenomeen van de constitutionele monarchie. En dat 
niet alleen, hij pionierde met deze staatsvorm. Lodewijk wilde afwijken van het Franse model 
en experimenteerde met de Engelse monarchie die na 1813 ook in de rest van Europa 
invloedrijk werd. Het constitutioneel koningschap had Willem I kortom niet meegenomen uit 
Fulda, maar het was een idee dat in Nederland leefde. Bovendien was de rol van nationale 
vorst reeds gespeeld door Lodewijk Napoleon. Deze overeenkomsten tussen Lodewijk en 
Willem zijn derhalve meer geweest dan alleen het resultaat van een gelijksoortige zoektocht. 
 
Burgerlijk recht 

De Code Napoléon overleefde in Frankrijk de overgang naar de Restauratie zonder veel 
kleerscheuren. Het kreeg op 17 juli 1816 zijn oude naam Code civil terug en zou tot ver in de 
negentiende eeuw onveranderd blijven.20 Alleen werd de echtscheiding afgeschaft – een 
gebruik dat zonder Bonapartes inmenging überhaupt niet in het wetboek zou zijn opgenomen. 
Anders verging het de Nederlandse versie van het wetboek. De Code Napoléon had op 1 
maart 1811 het Wetboek Napoléon ingerigt voor het Koningrijk Holland vervangen en bleef 
ook na die tijd van kracht. Daarmee werden alle aanpassingen ongedaan gemaakt die de 
Nederlandse juristen in het Franse recht hadden aangebracht. Dit had grote gevolgen voor de 
juridische positie van Nederlandse kinderen en vrouwen. Met name die laatste groep ging er 
op achteruit. Waren vrouwen in het Wetboek Napoleon al ondergeschikt gemaakt aan hun 
echtgenoten, de Code civil mat met twee maten en betekende een aanzienlijke verslechtering 
van de rechtspositie van vrouwen.21 

Dat de Code civil vervangen moest worden, was een breed gedragen mening na de 
Franse Inlijving. Aanvankelijk had de soevereine vorst Willem Frederik, vastbesloten van de 
Nederlanden een krachtige eenheidsstaat te maken, op 18 april 1814 een Commissie voor de 
Nationale Wetgeving benoemd (waarin onder meer Farjon, Reuvens, Walraven en Van 
Wesele Scholten zitting namen) die een Burgerlijk Wetboek ontwierp dat sterk leunde op het 
Wetboek Napoleon. Was dit ontwerp ingevoerd, dan had Nederland een Burgerlijk Wetboek 
gekregen dat indirect uit de pen van Joannes van der Linden en Lodewijks 
codificatiecommissies was gekomen. Maar het Wetboek Napoleon had de schijn tegen een 
Frans wetboek te zijn. De jurist Joan Melchior Kemper (1776-1842), een leerling van Hendrik 
Cras, wilde een ‘Nederlandser’ wetboek dan een – in zijn optiek – van Franse smetten gekuist 
Wetboek Napoleon. Dit viel in goede aarde bij de soevereine vorst. Onder leiding van 
Kemper codificeerde een commissie het Nederlandse burgerlijke recht in de geest van 
Hendrik Cras. Niet verwonderlijk greep het ontwerp dat in 1816 gereed kwam terug op het 
werk van de Commissie van Twaalf. Kemper poogde bovendien om delen van de codificatie 
uit de jaren 1806-1809 te integreren, waardoor het bijna twee maal omvangrijker werd dan het 
Franse wetboek. 

Ondertussen waren de voormalige Oostenrijkse Nederlanden aan het Nederlandse 
koninkrijk toegevoegd. Drie zuidelijke juristen, onder wie de Luikse Pierre Thomas Nicolai 



 

 
242 

(1763-1836), bogen zich over het ontwerp uit 1816. Zij oordeelden dat Kempers codificatie 
niet aansloot bij hun wensen en meenden dat Kemper in dezelfde val was gelopen als Cras 
tien jaar eerder. Het ontwerp was te geleerd, te gedetailleerd en werd onbruikbaar geacht voor 
de rechtspraktijk. Nicolai cum suis verlangde bovendien dat het wetboek meer werd 
afgestemd op de Code civil aangezien de Zuid-Nederlanders al sinds 1804 hiermee vertrouwd 
waren. Een gewijzigd ontwerp vervaardigd door Kemper kwam gereed in 1820 maar werd 
twee jaar later door de Tweede Kamer verworpen. Hierop werd de codificatie aan Nicolai 
toevertrouwd die in 1830 een ontwerp voltooide. Maar weer bleek het tijdstip ongelukkig: 
België riep de onafhankelijkheid uit. Het wetboek van Nicolaï werd na de Belgische 
afscheiding enigszins bewerkt (enkele ‘Nederlandse’ elementen werden heringevoerd) maar 
over het algemeen bracht men weinig wijzigingen aan.22 Zodoende ontving Nederland in 1838 
een Burgerlijk Wetboek dat meer Franse kenmerken had dan de ontwerpen die in de jaren 
daarvoor het daglicht zagen. Nochtans zijn de twee belangrijkste speerpunten van het 
Wetboek Napoleon – rechtseenheid en nationale identiteit – van blijvende waarde geweest. 
Na het Wetboek Napoleon trok niemand de bestaansreden van gecodificeerd burgerlijk recht 
in twijfel en werd het algemeen gezien als een symbool van de nationale identiteit. Bovendien 
vond al het in 1838 nog aanwezige oud-vaderlandse recht zijn oorsprong in het Hollandse 
Wetboek Napoléon ingerigt voor het Koningrijk Holland. En niet te vergeten, waren in de 
Franse tijd ook het straf- en procesrecht succesvol gecodificeerd. Deze juridische erfenis was 
derhalve een stimulans voor zowel de staats- als natievorming in Nederland.23  
 
Onderwijs 

Het Nederlandse onderwijs en de nieuwe ontwerpen daarvoor die in het eerste decennium van 
de negentiende eeuw tot stand kwamen, hadden zowel in Nederland als in Frankrijk grote 
invloed op het onderwijsbeleid van de Restauratie. Onder Willem I bleef Adriaan van den 
Endes schoolwet uit 1806 in grote lijnen onveranderd. Tot zijn pensioen in 1833 kon 
inspecteur Van den Ende toezien op het behoud en de groei van zijn geesteskind. En ondanks 
enige aanvankelijke argwaan werd de schoolwetgeving ook positief ontvangen in de 
zuidelijke provincies, met name omdat de Franse tijd aldaar desastreus was geweest voor alle 
onderwijsniveaus.24 Ook in het Zuiden deed het klassikaal onderwijs definitief zijn intrede, 
werden nieuwe scholen gesticht, kwamen er examens voor onderwijzers en kreeg de 
staatsbemoeienis vorm in een leger van schoolopzieners en onderwijscommissieleden. De 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, de drijvende kracht achter de genese van de lagere 
schoolwet, breidde haar activiteiten eveneens naar het Zuiden uit maar kreeg te maken met 
vijandigheid van de katholieke geestelijkheid. De grootste hindernis was Willem I’s 
taalpolitiek; alle lagere en middelbare scholen in Vlaanderen, Brabant en Limburg dienden 
hun onderwijs in het Nederlands aan te bieden hetgeen veel zuiderlingen tegen de borst 
stuitte.25 

Zoals aan de orde kwam, deden drie inspecteurs van de Université impériale (Joseph 
Joubert, Noël en Georges Cuvier) in de jaren 1810-1811 het voorstel om het Franse lager 
onderwijs te hervormen volgens Nederlands recept. Ook na de val van Napoleon bleef 
Georges Cuvier zich inzetten voor lager onderwijs naar Nederlands voorbeeld – verzorgd 
door de staat en vrij van dogma’s.26 Zijn ervaringen met het Nederlandse onderwijs hadden 
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geleerd dat het particuliere initiatief van groot belang was. Daarom kwam het tot een Franse 
navolging van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen genaamd la Société pour l’Instruction 
élémentaire die tijdens de Restauratie aanving met het uitdenken van een nieuw 
onderwijsstelsel. Net als twintig jaar eerder in de Bataafse Republiek werden de activiteiten 
van deze vereniging opgepakt door de regering. In 1816 kwam een Franse 
onderwijsordonnantie tot stand die duidelijk was geënt op de schoolwet van 1806. De grootste 
vernieuwing was de algehele invoering van klassikaal onderwijs, zoals inmiddels in alle 
Frankrijk omringende landen gebruikelijk was geworden. Dit was een enorm succes. Binnen 
drie jaar waren nagenoeg alle Franse departementen overgeschakeld op de nieuwe 
onderwijsmethode. De verantwoordelijkheid voor de lagere scholen kwam te liggen bij de 
lokale overheid die voortaan moest zorgen voor gratis armenonderwijs. Net als in Nederland 
werd wel de noodzaak van de onderwijsplicht uitgesproken maar kwam het niet tot 
dwingende wetgeving. Onmiskenbaar overgenomen uit de schoolwet van 1806 was het 
systeem van lokale en departementale onderwijscommissies. De taken van de lokale 
commissies werden in Frankrijk vervuld door surveillants spéciaux. Net als in Nederland 
waren dat meestal de plaatselijke notabelen; zij gingen over het dagelijkse bestuur van de 
lagere scholen. Daarnaast bestond het comité cantonal dat bevoegdheden had die 
vergelijkbaar waren met die van zijn Nederlandse pendant, de departementale 
onderwijscommissie.27 

Hoewel er in Frankrijk na 1815 veel discussie was over het napoleontische hoger 
onderwijs, zeker in vergelijking tot Napoleons juridische en administratieve erfenis, bleven 
alle onderwijsinstellingen ondergeschikt aan de staat en werd de organisatie van middelbaar 
en hoger onderwijs in grote lijnen intact gelaten. Zo behield het Restauratieregime het 
systeem van de lycées en kreeg de Université impériale in 1814 de naam Université de 
France. Dit bleef een bolwerk van centralisme en katholicisme. Weliswaar lag de instelling als 
voormalig napoleontisch bolwerk aanvankelijk onder vuur, Frankrijk zou tot 1968 beschikken 
over een universitair systeem dat gebaseerd was op de Keizerlijke Universiteit.28 Zo niet in 
Nederland. Tekenend is dat na 1813 een deel van de wijziging uit de periode 1810-1813 
ongedaan werd gemaakt en bestuurders teruggrepen op de Koninklijke Universiteit zoals die 
onder Lodewijk Napoleon werd ontworpen. De door de soevereine vorst ingestelde 
Commissie-Van der Duyn van Maasdam boog zich in 1814 over het Nederlandse hoger 
onderwijs en zij bouwde voort op het Vertoog over de universiteiten van Jean Henri van 
Swinden. Net als Van Swinden zagen de commissieleden enerzijds het nut in van een centraal 
bestuur en wezen ook zij anderzijds de streng hiërarchische structuur van de Keizerlijke 
Universiteit van de hand. 

Niettemin verschilde het ontwerp van Frans-Adam van der Duyn van Maasdam met 
dat van Van Swinden. Het voornaamste was dat men terugkeerde naar het ‘oude systema’ van 
hoger onderwijs dat bestond uit de universiteiten, athenea en Latijnse scholen. Deze 
academische scholen moesten hun onderwijs blijven aanbieden in het Latijn. Aan de Latijnse 
scholen werden alleen enkele nieuwe vakken gedoceerd zoals aardrijkskunde, geschiedenis en 
moderne talen. Hiernaast kon Nederlandstalig hoger beroepsonderwijs ontstaan. Tezamen 
vormden deze instellingen het wetenschappelijk onderwijs. In vergelijking tot het Vertoog 
definieerde men het middelbaar onderwijs smaller. Deze scholen hoefden niet meer algemeen 
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vormend te zijn zoals Van Swinden had gepropageerd. Middelbare scholieren moest 
‘beschaafd’ worden alvorens ze via het hoger onderwijs konden toetreden tot ‘eenen 
geleerden stand in de maatschappij’.29 

Het zogeheten Organiek Besluit van 2 augustus 1815 dat werd opgesteld door 
Secretaris van Staat Anton Reinhard Falck (en tot 1876 zou blijven gelden) bracht een 
conservatievere regeling van het hoger onderwijs. Falcks wetgeving bepaalde dat 
Nederlandstalig technisch onderwijs geen onderdeel uitmaakte van het hoger onderwijs. Dat 
bestond in Noord-Nederland uit Latijnse scholen, de gemeentelijke athenea van Amsterdam 
en Deventer, de rijksathenea van Franeker en Harderwijk en de universiteiten van Leiden, 
Groningen en Utrecht die de nieuwe status van Rijksuniversiteit verkregen.30 De degradatie 
van de instellingen te Franeker en Harderwijk en de steeds groter wordende invloed van de 
centrale overheid waren een onmiskenbare erfenis van de Franse tijd, terwijl het behoud van 
de trits Latijnse scholen, athenea en universiteiten recht deed aan de traditionele ordening van 
het onderwijs. 

Anders lag dit in de zuidelijke provincies van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden omdat onder de Fransen de traditionele universitaire infrastructuur geheel was 
verwoest. Het Organiek Besluit bepaalde dat ook het Zuiden moest worden geïntegreerd in 
het Nederlandse universitaire systeem, al zou ook rekening worden gehouden met de 
zuidelijke wensen. Maar in weerwil daarvan (in het Zuiden verlangde men één universiteit 
gevestigd te Brussel) werden analoog aan de drie noordelijke Rijksuniversiteiten te Leuven, 
Gent en Luik universiteiten gesticht. Deze twee clusters waren georganiseerd volgens 
verschillende reglementen. Zo ontbrak in de zuidelijke provincies een regeling van de 
gemeentelijke scholen. En ondanks de wens van de koning om beide onderwijssystemen te 
laten fuseren naar model van het Beierse en Franse hoger onderwijs (‘welker 
wetenschappelijke instellingen gunstig bekend staan’) zou het daar nooit van komen.31 
 
Cultureel leven 

Het is een gemeenplaats om te stellen dat de Franse tijd grote invloed heeft uitgeoefend op het 
Nederlandse cultuurbeleid, de opvattingen over kunst en wetenschap en de beoefening 
daarvan na 1813. Was tot de negentiende eeuw het culturele leven een strikt provinciale en 
stedelijke aangelegenheid, vanaf de revolutie leek de centrale overheid zich er steeds meer in 
te mengen, onder andere in de vorm van een nieuw raamwerk van staatstoezicht. Wijnand 
Mijnhardt heeft hier tegen ingebracht dat typisch Nederlandse decentrale organisaties zoals de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen juist uitstekend functioneerden; zij wisten de 
tegenstellingen tussen centralisme en federalisme weg te nemen. Ook de bestaande 
rolverdeling tussen wetenschappelijke genootschappen en universiteiten volstond. Lodewijk 
Napoleons streven naar een centraal instituut was hier lijnrecht mee in tegenspraak. Het 
Koninklijk Instituut was volgens Mijnhardt geen kansrijke hervorming omdat de Franse 
aanpak volledig voorbij ging aan de Nederlandse traditie.32 Van Swindens pogingen het 
Instituut aan te passen, moeten (net als zijn Vertoog over de universiteiten) in dit licht worden 
gezien. Hij creëerde een nieuwe instelling maar verdedigde de Nederlandse 
wetenschapsopvattingen. Hij plaatste het Instituut weliswaar boven de regionale 
genootschappen maar verwierp al te nauwe banden met het bestuursapparaat. Juist dit 
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complexe proces van aanpassing en toe-eigening van het Institut de Paris moest leiden tot een 
werkbare tussenoplossing die zowel recht deed aan de heersende Nederlandse gewoonten als 
aan het Franse wetenschapsmodel. Het Hollandsch Instituut dat na 1813 van Willem I zijn 
naam en status van Koninklijk Instituut herkreeg was evenmin een sterk centraal orgaan zoals 
zijn Franse voorbeeld. Daarnaast herstelde Willem I de Brusselse Académie royale des 
sciences et belles lettres de Bruxelles die tijdens het ancien régime door de Oostenrijkers was 
gesticht. 
 Een zelfde patroon tekende zich af in de regeling van de schone kunsten. De 
cultuurpolitiek kon zeker niet op koning Willem I’s grootste belangstelling rekenen. De 
Vierde Klasse van het Koninklijk Instituut speelde slechts een kleine rol in het Nederlandse 
kunstbeleid. Zij voerde een laissez-faire beleid. Overigens was de zo door Lodewijk Napoleon 
bewonderde Jacques-Louis David, die inmiddels als banneling in Brussel woonde, een 
welkome toevoeging aan de Vierde Klasse. Maar beoogde Lodewijk Napoleon nog een 
concentratie van het culturele leven in Amsterdam, de eerste jaren van het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden werd dit losgelaten. Er kwam bijvoorbeeld vooralsnog geen 
nationale kunstacademie. Particuliere en lokale genootschappen, zoals tekengenootschappen, 
gaven er de voorkeur aan om op de traditionele manier te blijven werken.33 
Geïnstitutionaliseerd kunstonderwijs werd vereenzelvigd met de Franse overheersing en zou 
dus strijdig zijn met de Nederlandse vrijheidszin. En met ‘Nederlands’ werd doorgaans heel 
duidelijk niet Zuid-Nederland bedoeld.34 

De oprichting van een nationale kunstacademie, hetgeen onder Lodewijk Napoleon 
was mislukt, werd in 1816 het fanatiekst gepropageerd door de Antwerpse kunstenaar 
Matthijs van Bree. Hij stelde voor om onderscheid te maken tussen de gemeentelijke 
tekenscholen en twee zogeheten Grandes Académies te Amsterdam en Antwerpen die zouden 
worden gefinancierd door het Rijk. Het uiteindelijke Koninklijke Besluit van 13 april 1817 
bepaalde dat de bestaande tekenscholen zouden worden omgevormd tot tekenacademies. 
Daaronder moesten in kleine gemeenten tekenscholen komen, daarboven de twee Koninklijke 
Academies. Antwerpen zou zich met name gaan bekwamen in de historieschilderkunst in de 
traditie van de Vlaamse school, Amsterdam zou zich gaan richten op de overige genres en dan 
vooral op karakteristiek Hollandse genres als het landschap.35 Beide Academies dienden 
concours te houden en Lodewijk Napoleons Prix de Rome leefde onder Willem I voort als de 
Groote Prijs. Net als tien jaar eerder werd een dergelijke wedstrijd beschouwd als zeer 
belangrijk voor de internationale uitstraling van het koninkrijk. Maar meer dan onder koning 
Lodewijk leefde de vrees dat deze internationale oriëntatie afbreuk zou doen aan het 
Nederlandse karakter van de kunst. Tekenend is dat de Hollandse kwekelingen van koning 
Lodewijk na 1813 in een isolement terechtkwamen omdat hun werk te classicistisch werd 
bevonden en dus niet ‘nationaal’ was. ‘Naar Italië gaan was een privilege’, zo heeft Jenny 
Renaerts treffend opgemerkt, ‘maar Italiaans worden was een regelrechte zonde’. 36 De opstart 
van de Groote Prijs ging dan ook gepaard met veel moeilijkheden. Antwerpen hield in 1821 
zijn eerste concours, Amsterdam volgde pas twee jaar later omdat het kunstonderwijs pas net 
van start was gegaan. Dat er weinig animo was om mee te dingen naar de prijs en de naar 
xenofobie neigende houding van de Koninklijke Academie ten opzichte van buitenlandse 
kunst hebben ertoe bijgedragen dat de Nederlandse Prix de Rome nooit een succes werd. 
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Bovendien werden vaak middelmatige kunstenaars naar Italië gestuurd en was de begeleiding 
in vergelijking tot Lodewijks kwekelingen zeer gering.37 

Verder bleef het Koninklijk Museum in Amsterdam behouden en kreeg de naam ’s 
Rijks Museum. Daarnaast ontstond in Den Haag het Koninklijk Kabinet van Schilderijen, met 
een collectie die bestond uit de kunstwerken die teruggeëist waren uit Parijs. Was in 1795 
sprake geweest van een fysieke transfer van schilderijen uit de stadhouderlijke collectie van 
Den Haag naar Parijs, in 1815 kon de Nederlandse overheid deze terugvorderen en vond een 
omgekeerde beweging plaats.38 Cornelis Apostool leidde de zogeheten Recuperatiecommissie 
(waarin onder meer Matthijs van Bree zitting nam) die ervoor zorgde dat topstukken als de 
Stier van Potter, zeer tegen de zin van het Franse publiek, terugverhuisden naar de Lage 
Landen. Noord- en Zuidnederlanders delibereerden samen over de invulling van het 
Koninklijk Kabinet van Schilderijen in het Mauritshuis en bepaalden welke stukken 
zorgvuldig gerestaureerd moesten worden als gevolg van de abrupte verplaatsingen.39 Toch 
stond het aankoop- en opdrachtbeleid van Willem I en zijn regering in geen verhouding tot dat 
van Lodewijk Napoleon. Noch de koning, noch zijn naaste medewerkers beschouwden de 
cultuurpolitiek als een instrument om de nationale eenheid te verstevigen. De schone kunsten 
werden vooral gezien als een zaak van particulieren; de natievormende potentie die zij 
bezaten werd niet op waarde geschat. De museumdirecteuren zorgden dan ook niet voor een 
ideologische onderbouwing van het nieuwe koninkrijk door een gemengde verzameling 
Noord- en Zuid-Nederlandse kunst aan te leggen maar kochten vooral werken uit de 
zeventiende-eeuwse Noord-Nederlandse school. Voor het Rijksmuseum werden met name 
schildermeesters als Hals, Rembrandt en Vermeer verworven. En de weinige schilderijen die 
de koning wel persoonlijk liet aankopen voor het Koninklijk Kabinet waren niet zelden van 
buitenlandse origine.40 

Eveneens werden de moderne kunsttentoonstellingen voortgezet die onder Lodewijk 
Napoleon waren geïnitieerd maar deze genoten, net als de Amsterdamse kunstacademie, 
weinig waardering van kunstkenners en kritische kunstenaars. De beschuldigende vinger werd 
met name gewezen naar de in hun ogen amateuristische Vierde Klasse van het Koninklijk 
Instituut die verantwoordelijk was voor de exposities. Niettemin werden de meeste eigentijdse 
werken door de overheid gekocht op deze tentoonstellingen die afwisselend in verschillende 
steden gehouden werden. Van een gericht aankoopbeleid was geen sprake. Alle genres waren 
vertegenwoordigd en zowel jonge als oude kunstenaars konden op belangstelling rekenen. 
Bovendien maakte de overheid op de tentoonstellingen pas haar keuze nadat particulieren de 
gewildste stukken hadden gekocht en kwamen deze niet per definitie in ’s Rijks Museum te 
hangen. Overigens was de Vierde Klasse – die de overheid adviseerde – zich (in tegenstelling 
tot de koning en de museumdirecteuren) wel bewust van de mogelijkheid om de schone 
kunsten in te zetten voor de creatie van een nationaal gevoel. Bij de aankoop van moderne 
kunsten werd dan ook nadrukkelijk geadviseerd om een balans te vinden tussen Zuid en 
Noord.41 

Desalniettemin moet worden geconcludeerd dat de Bataafs-Franse tijd van grote 
invloed is geweest op ‘het opzetten van de infrastructuur van het culturele leven in het latere 
Nederland’, zoals Ellinoor Bergvelt dat noemt.42 Dit is niet per definitie in tegenspraak met de 
opvattingen van Wijnand Mijnhardt: op korte termijn mag deze invloed dan beperkt zijn 
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geweest, op de lange termijn heeft de Bataafs-Franse cultuurpolitiek effect gesorteerd. De 
huidige Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen is bijvoorbeeld een directe 
opvolger van Lodewijks Koninklijk Instituut. De Koninklijke Bibliotheek werd onder zijn 
bewind formeel publiek toegankelijk en haar collectie fors uitgebreid. Deze nationale 
bibliotheek alsmede het nationale museum danken hun bestaan aan de Bataafse Revolutie. En 
het latere Rijksmuseum dankt een groot deel van zijn grote collectie zeventiende-eeuwse 
Nederlandse werken aan koning Lodewijk, die zo heeft bijgedragen aan de definitieve 
herwaardering van de Nederlandse schilderkunst. 
 
 
Nederland binnen postnapoleontisch Europa 

De Franse staat was gebaseerd op het principe van uniformiteit. Bovenal beoogden Franse 
bestuurders een eenvormige en efficiënte ordening van de maatschappij. Zij zagen zichzelf 
bovendien als de drijvende kracht achter de modernisering van Europa. Het toenemende 
imperialisme vervreemdde echter een groot deel van de Europeanen van de Fransen. 
Revolutionaire geestverwanten zoals de Bataven distantieerden zich meer en meer van de 
Moederrepubliek. Dit werd nog eens versterkt door de stichting van het keizerrijk. Napoleons 
keizerstitel was een uiting van zijn Europese pretenties; zijns inziens zou Europa moeten 
worden herschikt als een supranationaal complex van napoleontische vorstendommen. Deze 
nieuwe staatsordening kon niet alleen gefundeerd worden door militair machtsvertoon, de 
export van de Franse institutionele infrastructuur maakte wezenlijk onderdeel uit van 
Bonapartes cultuurimperialisme. Met name een aantal instituties dat door de napoleontische 
overheid als zeer belangrijk werd beschouwd, zou als basis moeten dienen voor de organisatie 
van de vazalstaten. Centralisme, dirigisme en uniformiteit – speerpunten van Napoleons 
politiek – werden derhalve vereenzelvigd met de Franse dominantie.43 Als reactie hierop 
trachtte het Congres van Wenen na de val van Napoleon nadrukkelijk de prerevolutionaire 
diversiteit te herstellen. In de traditionele historiografie, die zijn oorsprong vindt in de 
negentiende eeuw, was daarom slechts één rol weggelegd voor de napoleontische erfenis: het 
instandhouden van een gemeenschappelijk vijandbeeld om de natie- en staatsvorming van de 
overwonnen volken te bespoedigen. Zo werd een dubbele breuk gesuggereerd: enerzijds 
tussen Frankrijk en Europa, anderzijds tussen de periode vóór en na 1815.44 

De werkelijkheid is complexer geweest. Het napoleontische moderniseringsmodel 
heeft grote invloed uitgeoefend buiten de grenzen van Frankrijk. Alle Europese staten – ook 
landen die niet direct door Napoleon waren ingenomen – moesten zich bezinnen op de 
napoleontische politiek en beoordelen in hoeverre Napoleons maatregelen hen in de nieuwe 
tijden van nut konden zijn. Bovendien was 1815 geen strikte cesuur want er is wel degelijk 
sprake geweest van continuïteit tussen het Europa vóór en na Napoleon. Met een mengeling 
van afkeer en bewondering keken de Restauratieregeringen terug op het napoleontische 
verleden. Al naar gelang de mate van Franse beïnvloeding en de wensen van de nieuwe 
vorsten maakte ieder land zijn eigen afwegingen.45 Michael Broers maakt in zijn Europe after 
Napoleon onderscheid tussen drie typen van Restauratieregimes op basis van de wijze waarop 
zij met Napoleons nalatenschap zijn omgegaan.46 
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Ten eerste waren er landen die de erfenis van de revolutionair-napoleontische tijd 
geheel verwierpen. Met name Spanje en Piëmont-Savoye rekenden af met de Franse 
staatsinrichting, instellingen en voormalig Fransgezinde ambtenaren. Aangezien daarmee een 
groot gat geslagen werd in het landsbestuur bracht dit allerlei praktische problemen met zich 
mee. Er ontstond een bestuurlijk vacuüm. Zelfs de meest fervente tegenstanders van Napoleon 
moesten toegeven dat diens staatsgeleide beleid een pre was geweest voor de staats- en 
natievorming.47 

Ten tweede bestond er een groep van staten die niet direct door de Fransen was bezet 
(zoals Pruisen en Oostenrijk) maar wel het centralistische en efficiënte Franse bestuursmodel 
gedeeltelijk had overgenomen, evenals de conscriptie. Ten tijde van de Restauratie behielden 
zij dergelijke praktische innovaties terwijl meer liberale gebruiken als het opstellen van een 
gematigde grondwet of beperkt kiesrecht uiteindelijk werden verworpen. 

Ten derde poogden enkele landen een middenweg te zoeken tussen traditie en 
vooruitgang. Zij vormden de derde categorie. Deze staten handhaafden bewust bepaalde 
napoleontische instellingen terwijl andere Franse elementen verdwenen of sterk werden 
aangepast aan de nieuwe situatie. In Frankrijk en in enkele Zuid-Duitse staten behield men 
gematigde constituties die de voornaamste revolutionaire verworvenheden garandeerden zoals 
gelijkheid voor de wet en beperkt mannenkiesrecht. Dit wilde niet zeggen dat de vorsten zich 
nooit tegen de grondwet keerden (dat gebeurde bijvoorbeeld in 1819 in Baden en in 1830 in 
Frankrijk) maar de overtuiging dat een politiek stelsel gefundeerd moest worden door een 
grondwet was algemeen geaccepteerd. Eveneens bleven instituties als culturele instellingen en 
wetboeken behouden in de wetenschap dat deze een goede basis vormden voor de moderne 
natiestaat. 
 Hieruit valt op te maken dat de Nederlandse overgang van de napoleontische tijd naar 
de Restauratie past binnen de algemene ontwikkelingen in Europa. Het nieuwe Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden zag zich eveneens voor het dilemma gesteld of het onderdelen 
van de Franse erfenis moest behouden of niet. De Nederlanders streefden naar de gulden 
middenweg. Zij wilden noch de Franse invloeden volledig ongedaan maken, noch deze 
integraal handhaven. Op drie wijzen trachtte men in Nederland te komen tot een juste milieu. 
In de eerste plaats was er (zoals reeds uitvoerig betoogd is in dit proefschrift) een aanzienlijke 
mate van institutionele continuïteit: de staatsvorm, het burgerlijk recht, het onderwijs en het 
culturele leven zijn alle in meer of mindere mate schatplichtig aan de Franse tijd. In de tweede 
plaats speelde het juiste midden een belangrijke rol in het politieke denken. Deze preoccupatie 
met het juste milieu is kenmerkend voor de vroege negentiende eeuw. Zoals eerder aan de 
orde kwam, werd gematigdheid na 1801 in verband gebracht met het Nederlandse karakter en 
werd deze opvatting door Lodewijk Napoleon nog sterker benadrukt.48 In de derde plaats was 
het streven naar het juiste midden van belang voor de bestuurlijke continuïteit tussen de 
Franse tijd en de Restauratie. Anders dan bijvoorbeeld in Spanje vonden er in Nederland geen 
grootschalige zuiveringen plaats. De Bataafs-Franse ambtenaren en bestuurders zoals de 
hierboven genoemde Apostool, Elout, Van den Ende, Farjon, Van Maanen, Reuvens, Roëll en 
Van Wesele Scholten speelden in het transformatieproces van de Nederlandse staat een 
aanzienlijke rol en droegen mogelijk bij aan de lijnen tussen het napoleontische en het 
Restauratieregime. Hoe deze bestuurselites zich in de vroege negentiende eeuw steeds wisten 
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aan te passen aan de nieuwe politieke omstandigheden en hoe zij zich positioneerden ten 
opzichte van de revolutionair-napoleontische tijd is momenteel onderwerp van een 
vergelijkend onderzoek naar Frankrijk en Nederland.49  
 De discussies over de napoleontische organisatiestructuren waren kortom niet alleen 
voorbehouden aan de Noordelijke Nederlanden. Tal van Europese staten kwamen in de 
napoleontische tijd onder grote Franse invloed te staan en ondergingen vergelijkbare 
transformaties. Dit doet de vraag rijzen of de oplossingen die in die landen, wederom in de 
vorm van cultuurtransfers, afweken of overeenkwamen met het proces in de Noordelijke 
Nederlanden. Uit deze studie zijn er bovendien tekenen die wijzen op onderlinge beïnvloeding 
tussen de gebieden in de periferie van het Franse keizerrijk. Met name het Koninkrijk Italië, 
het Koninkrijk Holland en het Koninkrijk Westfalen zouden zich goed lenen voor een 
dergelijk vergelijkend onderzoek. Helaas zijn de overeenkomsten, verschillen en 
kruisverbanden tussen de verschillende napoleontische vorstendommen tot op heden nog 
onvoldoende onderzocht. 
 
 
Slot 

Op het snijvlak van de achttiende en de negentiende eeuw onderging de Nederlandse staat 
enorme veranderingen. Enerzijds kwamen deze voort uit Bataafse hervormingsijver, 
anderzijds oefende de Franse regering grote druk uit op haar bondgenoot om ingrijpende 
institutionele hervormingen te bewerkstelligen. De wisselwerking tussen Frankrijk en 
Nederland is dus zonder twijfel van grote invloed geweest op het Nederlandse 
staatsvormingsproces. De culturele overdracht tussen beide landen was echter niet congruent 
met de ongelijke machtsverhoudingen. Dankzij een proces van toe-eigening konden Franse 
culturele, juridische en politieke instituties geschikt worden gemaakt voor de Nederlandse 
omstandigheden. Geregeld wisten de Nederlanders eigen gebruiken te behouden door deze zo 
te herformuleren dat zij pasten binnen de opgelegde instituties uit Frankrijk. Bovendien was 
geen sprake van eenrichtingsverkeer omdat enkele vooraanstaande napoleontische bestuurders 
Nederlandse vernieuwingen wilden overnemen; zowel Fransen als Nederlanders kenmerkten 
zich door hun pragmatisme. Veel van de aangepaste Franse instituties werden in de 
napoleontische tijd geïmplementeerd en zijn na 1813 gehandhaafd. Deze cultuurtransfers 
hebben bijgedragen aan de Nederlandse transitie van de oude naar de nieuwe tijd. 
 Toch is een aantal kanttekeningen te plaatsen bij de mate van Franse invloed in de 
periode 1799-1813. Frankrijk was een van de vele buitenlandse voorbeelden. Hoewel het 
Franse imperialisme het napoleontische model ontegenzeggelijk invloedrijk maakte, lag 
Nederland op een kruispunt van cultuurgebieden. Sterker nog, Napoleons samensmelting van 
Europese staten bood allerlei nieuwe contacten tussen verschillende delen van Europa die 
opeens binnen hetzelfde rijk lagen. Bovendien bleken de Nederlandse gewoonten in enkele 
gevallen zeer hardnekkig. Weerstand tegen Franse vernieuwingen kon de implementatie ervan 
zodanig uitstellen dat het napoleontische bestuur zich genoodzaakt zag tegemoet te komen 
aan de Noord-Nederlandse verlangens. Franse instituties hebben niet altijd gefunctioneerd 
binnen de Nederlandse context, zelfs niet wanneer zij aanmerkelijk waren aangepast. Te 
radicale Franse ingrepen werden dan ook getraineerd en indien noodzakelijk na 1813 
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teruggedraaid. Men kan zeggen dat de cultuurtransfer in zulke gevallen niet is geslaagd. Ten 
slotte moet worden opgepast met de etiketten ‘Frans’ en ‘Nederlands’ – Fransen waren niet 
per definitie voorstanders van het napoleontische model, net zomin als autochtone 
Nederlanders per se de eigen gebruiken wilden beschermen. 

Wat zegt de cultuurtransfer tussen Frankrijk en Nederland over het Nederlandse 
staatsvormingsproces? Gebleken is dat in een tijd van grote Franse invloed de contouren van 
het moderne Nederland zichtbaar zijn geworden. De inrichting van de staat, de uniformering 
van het recht, het onderwijssysteem en de organisatie van het culturele leven gaan zonder 
meer terug op Bataafs-Franse initiatieven uit de jaren 1799-1813. En zoals in veel Europese 
landen ging deze ontwikkeling enerzijds gepaard met het afzetten tegen Frankrijk als 
dominante macht en anderzijds met het overnemen van Franse vernieuwingen. De 
napoleontische erfenis werd niet geheel ongedaan gemaakt na 1813. Niettegenstaande het 
ideaal van de Restauratie om de diversiteit en de eigenheid van het ancien régime nieuw leven 
in te blazen, kwam in Nederland voorgoed een eind aan de provinciale en stedelijke 
autonomie, werd de eenheidsstaat geconsolideerd en behield de nieuwe overheid tal van 
instellingen van napoleontische origine. Zodoende verschafte de Franse tijd Nederland een 
solide institutionele infrastructuur. De periode 1799-1813 kan derhalve allerminst worden 
gereduceerd tot een incident in de Nederlandse geschiedenis. Ondanks anti-Franse 
sentimenten werd het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden opgetrokken uit zowel 
Nederlandse als Franse bouwstenen. 
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RESUME 
 

Les Pays-Bas sous influence française 

Transferts culturels et formation de l’Etat à l’époque napoléonienne, 1799-

1813 
 

 

A partir de la Révolution, les institutions françaises ont été introduites dans plusieurs pays 

européens. En dépit du fait que les Français aient perçu leurs institutions comme ayant une 

valeur universelle et comme pouvant être mises en place telles quelles, ces mêmes institutions 

se sont trouvées modifiées dans les Républiques sœurs et les pays conquis. Là, les Italiens, les 

Allemands ou les Belges ont cherché une voie qui tienne compte du caractère national de leur 

pays respectif. Depuis plus longtemps, les historiens ont étudié ces interactions culturelles. 

Néanmoins, l’époque napoléonienne aux Pays-Bas est assez méconnue. Rappelons qu’entre 

1795 et1806, la République batave était une des plus importantes républiques sœurs de la 

France. Quand en 1806, les Pays-Bas ont été transformés en un Royaume de Hollande 

relativement indépendant de la tutelle de la France, ils l’étaient pourtant moins en 

comparaison avec la République batave. L’annexion à la France en 1810 du royaume par 

Napoléon a mis fin à cette indépendance relative. L’historiographie traditionnelle nous a 

pourtant légué une image stéréotypée de la période et a peu distingué entre les divers 

épisodes. C’est ainsi que bien des historiens ont regardé les Néerlandais comme des 

marionnettes du gouvernement français. 

Il était donc utile de réévaluer ces interprétations et d’analyser de plus près les 

influences réciproques et les échanges culturels franco-bataves. La question est de savoir ce 

que les transferts culturels révèlent sur la formation de l’Etat néerlandais par rapport à 

l’influence française – une influence qui s’avère surestimée. Pour cela ont été prises en 

compte les quatre dimensions de la formation de l’Etat, à savoir: les projets et réalisations 

politiques, la codification de la législation civile, l’éducation nationale et l’instruction 

publique, ainsi que l’organisation de la vie culturelle. 

 

Commençons avec l’établissement de l’Etat néerlandais et la Révolution batave de 1795. A 

partir de 1795 les révolutionnaires bataves souhaitaient réaliser des réformes au niveau 

national, mais ne parvenaient pas à s’accorder sur les principes de la souveraineté provinciale 

et sur l’unité politique. Pour les inspirer, ils disposaient de deux systèmes concurrents. D’une 

part le modèle américain, propagé par les fédéralistes qui voulaient réaliser une nouvelle 

constitution fédérale ; d’autre part, le modèle français lequel avait la faveur des unitaires qui 

souhaitaient adopter une constitution centralisatrice. Les querelles partisanes des Bataves 

n’avaient rien pour plaire au gouvernement français. De leur côté, les gouvernants de la 

République Batave étaient très déçus de la politique du gouvernement française lequel 

exigeait des compensations considérables. De plus, les Bataves s’irritaient des intrusions de la 

France dans les affaires internes de leur République. Le 22 janvier 1798, l’Assemblée 
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Nationale était épurée afin qu’un groupe de radicaux aspirant à unifier l’Etat accède au 

pouvoir, aidé par l’armée française. Pendant six mois la République était dirigée par cinq 

directeurs unitaires, qui sont parvenus à introduire aux Pays-Bas une première constitution. 

Durant cette période, l’égalité civile et l’égalité politique ont vraiment été réalisées, modifiant 

fondamentalement les structures politiques et juridiques. Nonobstant l’influence française, 

cette constitutions de 1798 et les suivantes de 1801 et de 1805 étaient des textes en majeure 

partie originaux. Les Néerlandais, aussi bien que nombre de Français, étaient persuadés que 

les Bataves avaient besoin d’institutions spécifiquement nationales. 

Le régime mis en place en 1801 et en 1805 à l’instigation de la France a pourtant déçu 

Bonaparte, qui envisageait un changement constitutionnel plus conforme à ses ambitions et le 

5 juin 1806, son frère Louis Bonaparte était nommé roi de Hollande. Connu aujourd’hui 

surtout comme un monarque dans l’ombre du grand Napoléon, Louis Bonaparte a eu des 

intentions ambitieuses. Dans l’optique royale, la création d’une législation commune à tous 

les départements était ainsi indispensable. Dans ce même but, il a stimulé les arts, les sciences 

et l’éducation. L’exemple français offrait un très beau modèle à imiter, mais il importe ici de 

souligner que le roi et les dirigeants du royaume étaient d’avis qu’il fallait une administration 

nationale. Selon eux, les institutions françaises ne pouvaient être purement et simplement 

introduites en Hollande. Afin de renforcer l’unité de l’Etat hollandais, la constitution était 

adaptée au nouveau régime ; elle donnait au roi de grands pouvoirs. Mais si le style de 

gouvernement de Louis ressemblait à celui de son frère et s’il se comportait en général 

comme un vrai bonapartiste, il était malgré tout plus libéral. Le roi voulait ainsi introduire une 

nouvelle constitution qui devait fonctionner comme un contrat social rousseauiste. Le projet 

commandé en secret en 1809 s’inspirait par ailleurs du modèle anglais. D’un côté, ce projet 

qui ne sera jamais mené à terme, prévoyait une monarchie inspirée du Royaume-Uni, 

de l’autre, le projet était inspiré de la pensée de Montesquieu et de sa trias politica. 

L’annexion de la Hollande par Napoléon en 1810 mit définitivement fin à ces velléités 

réformatrices. 

 

La codification de la législation civile est un élément important de la formation de l’Etat. 

C’est pourquoi le Premier Consul Bonaparte avait chargé le 12 août 1800 une commission 

composée de Tronchet, Bigot de Préameneu, Portalis et Maleville de préparer le projet d’un 

Code civil, lequel prendrait la dénomination de Code Napoléon en 1807. Le code est un 

ouvrage marquant et pendant sa détention à Sainte-Hélène Bonaparte a justement prédit que 

‘ce qui vivra éternellement, c’est mon Code civil’. En 1806 Louis Napoléon Bonaparte 

chargeait Joannes van der Linden, un avocat amstellodamois, de composer un code civil 

hollandais qui intègrerait les anciennes coutumes du Royaume de Hollande. Bien qu’il y ait 

eu aux Pays-Bas des tentatives antérieures d’unification du droit civil à l’échelle nationale, 

celles-ci avaient échoué à cause de la difficulté de la tâche et de la discorde entre fédéralistes 

et unitaires. Le projet de Van der Linden était rejeté par l’empereur qui voulait exporter son 

Code Napoléon. Cependant, selon les juristes néerlandais le Code civil des Français ne 

pouvait être simplement adapté pour la Hollande parce qu’il était basé sur des institutions et 
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des mœurs étrangères et inconnues à la population ; le code devait être harmonisé avec les 

caractéristiques du pays et les coutumes de ses habitants. 

Proche du projet de Code civil de Joannes van der Linden, la version néerlandaise du 

Code Napoléon peut être caractérisée comme une synthèse. Ainsi, malgré la détermination de 

Bonaparte d’exporter tel quel son Code Napoléon, on voit quelques différences frappantes 

entre le Code Napoléon et le Wetboek Napoléon, notamment pour ce qui concerne les 

rapports entre les épouses et les parents et leurs enfants ; le statut des mineurs ; et les relations 

entre le gouvernement et les citoyens. En comparaison avec le Code Napoléon, le code 

néerlandais était plus libéral mais en comparaison avec les anciennes coutumes le Wetboek 

Napoléon limitait les droits civils. Il soumettait les femmes et les enfants à la puissance 

paternelle et faisait fi des idéaux d’égalité. Et puis, le nouveau code comportait une 

dérogation à la jouissance des droits civils. 

 

Eduquer les masses pour la patrie, était-ce possible ? C’était là une question pour les 

révolutionnaires européens qui voulaient créer une société nouvelle. Cet idéal utopique devait 

abolir le monopole scolaire de l’Eglise et édifier des institutions modernes. Des politiques et 

des philosophes comme Condorcet, Le Peletier et Talleyrand ont essayé de faire adopter leurs 

plans présentés. Mais le nouveau régime n’a remporté que de faibles résultats à cause de la 

nature utopique des projets. Seuls les cours révolutionnaires étaient des mesures réalistes. Ces 

succès encouragèrent le gouvernement à établir l’Ecole de Mars, l’Ecole normale et l’Ecole 

polytechnique. Napoléon n’est pas demeuré en reste et a compris où se trouvait l’intérêt de 

l’Etat : il a créé l’Université impériale qui avait l’exclusive de l’instruction dans tout 

l’Empire. Tandis que les Français peinaient à construire un système scolaire fonctionnel tout 

au moins jusqu’à la création de l’Université impériale en 1806, les Bataves eux y sont 

parvenus à force d’opiniâtreté et de patience. Grâce à la collaboration de la Maatschappij tot 

Nut van ’t Algemeen (Société pour le bien public) avec l’Agentschap van Nationale 

Opvoeding (l’Agence de l’Education nationale), l’administration est parvenue à élaborer des 

lois pour l’instruction primaire dès 1801. La loi en faveur de l’enseignement primaire de 

1806, qui clôt la période, est un travail remarquable et une étape importante dans l’histoire 

éducative. Elle est une des premières lois de l’époque moderne et figure à l’avant-garde pour 

une grande partie de l’Europe. 

La période française s’achève sur la réalisation des ambitions bataves. A l’instigation 

de Louis Bonaparte, le système scolaire a encore été amélioré. Plus que les révolutionnaires 

néerlandais, qui s’intéressaient surtout à l’école primaire, le roi avait aussi l’intention de 

réorganiser l’éducation secondaire et supérieure – une initiative applaudie par l’Université 

impériale. Ce projet est demeuré sur papier, car le 9 juillet 1810 Napoléon décrétait 

l’annexion à l’Empire du royaume de Louis. Devenus départements français, les Pays-Bas ont 

reçu la législation scolaire française. Mais cela ne veut nullement dire que le système 

hollandais a été totalement abrogé, car le nouveau régime voulait conserver du système batave 

ce qui fonctionnait bien. La loi de 1806 provoquait ainsi l’admiration des inspecteurs français, 

Georges Cuvier et Français Noël. L’inspecteur Adriaan van den Ende (l’auteur le plus 
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important de la loi de 1806) a joué un grand rôle dans l’adaptation en Hollande de ce qui lui 

apparaissait bon dans l’Université impériale : il voulait combiner la politique centralisatrice 

de l’Université impériale avec les travaux locaux des commissions départementales et 

municipales. Van den Ende essayait en effet de réorganiser l’enseignement secondaire à la 

française avec des ingrédients hollandais. Les universités de Leyde et Groningue ont 

également été incorporées à l’Université, ce qui allait dans le sens d’un perfectionnement de 

l’enseignement supérieur. Tout cela ne doit pas voiler le fait qu’après la chute de Napoléon, 

ce sont les institution hollandaises qui, à leur tour, ont inspiré la France. La Société pour 

l’Instruction publique, modelée sur la Société pour le bien public, a ainsi emprunté quelques 

éléments du système hollandais de 1806, comme les commissions départementales et 

municipales. 

 

Beaucoup d’historiens ont évoqué l’intérêt de Louis Bonaparte pour les lettres et les arts. 

Comme son frère l’Empereur, Louis Bonaparte aurait voulu être un mécène, un écrivain et un 

homme de culture (arts tant que sciences). Le roi s’est investi sérieusement dans 

l’organisation de la vie culturelle et scientifique hollandaise. Par exemple, il a agrandi la 

Bibliothèque nationale et le Musée national et il voulait établir une Académie des Beaux arts. 

Créée à l’instigation du roi, la nouvelle institution la plus importante était le Koninklijk 
Instituut – Institut royal des sciences et des lettres. Louis se demandait si la politique 

scientifique à la française pouvait être imitée ou adaptée. Ses collaborateurs estimaient que la 

vie culturelle de la Hollande ne pouvait être comparée avec celle de la France. D’une part, 

Amsterdam n’était pas un centre intellectuel comme Paris ; les villes de Leyde et de Haarlem, 

par exemple, étaient plus influentes de ce point de vue que la capitale. D’autre part, la vie 

culturelle hollandaise était fragmentée : aucune ville, province ou société n’a joué un rôle 

prédominant. Bien que le Koninklijk Instituut de Louis Bonaparte ait repris à l’Institut de 

Paris la forme et la systématique, l’organisation de l’Institut royal était adaptée aux coutumes 

nationales. Et surtout il était plus indépendant du pouvoir politique que l’Institut français, en 

dépit du vœu du roi. 

Nous connaissons les grands maîtres du Siècle d’or, comme Potter, Rembrandt et 

Vermeer. Par rapport à l’Ecole hollandaise du XVIIe siècle, les maîtres hollandais des années 

1800 étaient vus comme inférieurs. Mais ils l’étaient aussi en comparaison avec les artistes 

contemporains de la France et de l’Italie. La stratégie de Louis Bonaparte en matière des 

Beaux-arts était de faire renaître et de stimuler l’Ecole hollandaise, en particulier les jeunes 

artistes. Ses collaborateurs ont noté que ‘la protection de votre majesté sera favorable aux arts, 

en faisant naître le bon goût par une organisation nouvelle’. Ainsi, le roi a ouvert un Prix de 

Rome pour les pensionnaires hollandais et les expositions des maîtres contemporains 

néerlandais, tout cela dans l’espoir de marier l’esprit néerlandais avec le bon goût européen, à 

savoir le néoclassicisme. Comme Napoléon, Louis Bonaparte voulait instrumentaliser les arts 

à son profit, en particulier pour légitimer son pouvoir. Mais plus que Napoléon, Louis voulait 

se référer à l’identité nationale des Hollandais, et non à la grandeur du monarque. Il a senti 

que c’était plus adéquat pour faire accepter la monarchie aux Pays-Bas. Il se présentait et se 
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faisait représenter comme le ‘père des malheureux’, comme un ‘Vrai Hollandais’, qui 

comprend les besoins de la société hollandaise et qui, à ce titre, mérite la couronne. 

 

Que conclure de l’étude sur les transferts culturels entre la France et les Pays-Bas à l’époque 

napoléonienne ? A partir de la Révolution batave nombre de modèles étrangers ont joué un 

rôle d’importance dans la formation de l’Etat néerlandais, notamment l’exemple américain, 

français et prussien. Certes, la Révolution française et son retentissement hors de la France a 

donné au modèle français une valeur unique. Nonobstant cette grande influence française, 

nombre de Néerlandais et Français – comme Robespierre – étaient d’opinion que les Bataves 

avaient besoin d’un gouvernement d’origine nationale. Tendance qui n’a fait que s’accroître 

après la Révolution batave de 1795, quand les relations entre les Pays-Bas et la France n’ont 

cessé de se dégrader, ce qui a renforcé la conscience de l’unicité néerlandaise. Bien entendu, 

avec l’établissement du Royaume de Hollande, l’influence française s’est clairement 

manifestée dans la formation de l’Etat, mais les apports néerlandais demeurent notables. La 

politique de Louis Bonaparte ressemblait à celle de son frère impérial, mais il a donné 

également une grande importance aux exemples européens. Pendant l’incorporation des Pays-

Bas à l’Empire les témoignages de l’influence française se manifestent même dans la 

politique de Napoléon Ier. Il a donné aux départements néerlandais, soumis au pouvoir 

central, une certaine autonomie. L’administration s’inspirait du modèle français mais était 

adaptée aux circonstances néerlandaises. C’est ainsi que les administrateurs de l’époque 

napoléonienne ont adapté les structures de l’ancien régime aux demandes du XIXe siècle en 

combinant des éléments néerlandais et français aussi bien que des éléments allemands, 

italiens et anglais. 

Tout cela montre combien il est important de réfléchir sur les intermédiaires culturels 

qui ont navigué entre l’aire culturelle française et l’aire néerlandaise. Ces intermédiaires 

culturels, quel rôle ont-ils joué en réalité? D’un côté il y avait des « portiers » néerlandais, 

de l’autre, il y avait des Français qui avaient pour objectif de défendre les intérêts de 

Napoléon. Mais bien des fois il est difficile de différencier affaires « françaises » et 

affaires « néerlandaises » parce que quelques Français (comme Georges Cuvier) ont essayé de 

conserver ou d’adapter les institutions néerlandaises, tandis qu’il y avait des Néerlandais pour 

être partisans du système napoléonien. Les transferts culturels à l’époque napoléonienne 

témoignent des rapports réciproques entre les deux pays. Les historiens néerlandais ont trop 

négligé de prendre en considération ces interactions entre les aires culturelles de la France et des 

Pays-Bas, lesquelles ont eu une grande influence sur la formation de l’Etat néerlandais. Bref, la 

période franco-batave s’achève sur la réalisation d’une grande partie des idéaux néerlandais 

dans un cadre tant international que national. 
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Kort geleden stelde Jan Blokker in de boekenbijlage van NRC Handelsblad dat het euvel van 

promotieonderzoek is, dat ‘haast elke onderzoeker iets [prijsgeeft] van zijn avontuurlijkheid’. 

Voor het behalen van de bul zouden promovendi té voorzichtig te werk gaan, waardoor uit 

hun werk nauwelijks nog plezier zou spreken. Maar dat is niet mijn ervaring, want de 

afgelopen vier en een half jaar zijn voor mij bijzonder boeiend en verrassend geweest. Dit is 

in de eerste plaats te danken aan Annie Jourdan, zonder wie dit proefschrift onmogelijk zou 

zijn geweest. Deze studie maakt deel uit van haar NWO-onderzoeksproject Cultuurtransfer en 

politiek. Gedurende ons onderzoek heeft zij talloze concepthoofdstukken gelezen, 

commentaar geleverd, mij wegwijs gemaakt in de napoleontische tijd en suggesties gedaan 

voor vervolgonderzoek. Zij is niet alleen zeer gedreven in haar werk, ze heeft dat 

enthousiasme ook goed over weten te brengen. Daarnaast ben ik Joep Leerssen zeer 

erkentelijk voor zijn rol als promotor. Wanneer dat nodig was, wist hij tijd vrij te maken en 

creatieve ideeën aan te dragen. Vooral het laatste jaar heb ik veel geleerd van zijn grote 

associatie- en improvisatievermogen. 

Ik wil mijn paranimfen Matthijs Lok en Thunnis van Oort bedanken. Om te beginnen 

hebben beiden grote delen van het manuscript gelezen. Maar belangrijker nog is dat ik met 

allebei veel heb ondernomen. Met Matthijs deel ik de affiniteit met de Franse geschiedenis en 

onze ouderwets-elitaire voorliefde voor Parijs. Bovendien bewonder ik zijn enorme 

organisatietalent waarvan ik dankbaar gebruik heb mogen maken. Ons Juste Milieu congres in 

Utrecht was zonder twijfel een hoogtepunt. Ook heb ik veel gehad aan de samenwerking en 

vriendschap met Thunnis. Hoewel we totaal verschillende perioden en onderwerpen 

behandelen, bedienen we ons deels van dezelfde methoden. Memorabel zijn onze nachtelijke 

escapades, onder meer in Barchem, Rotterdam en Antwerpen. Tot mijn grote vreugde mag ik 

Thunnis sinds vorig jaar zelfs tot mijn verre schoonfamilie rekenen. 

Verdere dank gaat uit naar mijn collega’s van de opleiding Europese Studies en het 

Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, alsmede naar de promovendi van het Huizinga 

Instituut. Vooral de vele bijeenkomsten van de ‘lichting 2002-2003’ waren leerzaam en 

gezellig. Enkele collega’s zijn bijzonder behulpzaam geweest. Zo heeft Anne van 

Wageningen een groot deel van het manuscript gelezen en van commentaar voorzien. Als 

jurist en halve Fransman kon hij zeer gerichte kritiek geven. Met Karin Hoogeland heb ik 

uitvoerig gesproken over Lodewijk Napoleons wetenschaps- en cultuurbeleid. Jos Gabriëls 

becommentarieerde mijn onderzoek naar het napoleontische onderwijssysteem en deed 

nuttige suggesties. Wyger Velema heeft mijn analyse gelezen van de relatie tussen 

republicanisme en de monarchie, en mij zodoende uitgedaagd mijn betoog scherper te 

formuleren. Eveline Koolhaas-Grosfeld gaf commentaar op het laatste hoofdstuk, deed 

waardevolle suggesties en behoedde deze ‘gewone’ historicus voor enkele kunsthistorische 
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flaters. Alle gesprekken die ik met Marjet Brolsma over cultuurtransfer heb gehad, deden mij 

nogmaals nadenken over de toepasbaarheid van de benadering. Tot slot wil ik Marjolein ’t 

Hart bedanken omdat zij mij tijdens mijn studie heeft gestimuleerd om te gaan promoveren. 

Uiteindelijk ben ik afgedreven van mijn oorspronkelijke onderzoek, maar ik hoop dat zij in dit 

proefschrift toch iets terugvindt van de colleges die ik bij haar heb gevolgd. 

Verder wil ik mijn vrienden en familie danken. Niet alleen omdat ze altijd interesse 

toonden in mijn onderzoek, maar ook omdat ze aandacht hadden voor andere zaken. Erik 

Peters en Melissa Truijens plukten mij geregeld uit het Bunge- of PC Hoofthuis om koffie te 

drinken, te lunchen of op een terras van de zon te genieten. Gedurende mijn AiO-tijd is 

Thierry van den Berg behalve een medeonderzoeker in het Nationaal Archief en de andere 

helft van het muzikale duo Sidon Krutu ook een kritisch klankbord geweest. Mijn ouders 

Jacob en Yvonne van der Burg lazen in het laatste stadium het manuscript in zijn geheel; zij 

haalden een flink aantal onzorgvuldigheden en spelfouten uit de tekst. Maar dat niet alleen. 

Waarschijnlijk ben ik door het verleden geïntrigeerd geraakt omdat zij mij, nog voordat ik 

kon lezen, jaarlijks meevoerden naar het Château de Castelnaud langs de oevers van de 

Dordogne – waarvoor alsnog mijn dank. Moeilijker is het onder woorden te brengen wat mijn 

vrouw Han Habets heeft betekend, want dat is zoveel. Zij hield mij bijvoorbeeld (tot ons 

beider plezier) gezelschap in Parijs en ze stimuleerde mij om me volledig op mijn werk te 

storten. Maar ook al het gezamenlijke uitgaan en reizen gaven steeds nieuwe energie om aan 

de slag te gaan. Bovendien kregen we onlangs samen – om het avontuur compleet te maken – 

een zoon genaamd Hugo, die op 30 juli 2007 geboren werd. 

 

Allen die hierboven genoemd zijn, hebben op hun eigen manier positieve invloed uitgeoefend 

op het voorliggende proefschrift. Zij hebben eraan bijgedragen dat ik voor het behalen van de 

bul hopelijk niets heb prijsgegeven van mijn avontuurlijkheid. Vanzelfsprekend zijn eventuele 

tekortkomingen geheel voor mijn rekening. 

 

 

 


