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V
Perhaps I had learned something, after all, from Bazlo Criminale - that thoughts
and deeds never come to us plain, pure and timeless, but are born in conflict and
deception, shaped by history, grow from obscurity, misfortune and evasion. They
are slippery and inexact, contradictory and subject to sudden change; they are just
like life itself.
Malcolm Bradbury, Doctor Criminale (1992).
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Woord vooraf
Het boek dat voor u ligt is het resultaat van een onderzoek dat bijna tien jaar geleden
begon met een doctoraalscriptie en in 1995 resulteerde in een proefschrift. In die
periode zijn velen mij met inhoudelijke adviezen en goede raad van dienst geweest.
Anderen hebben bijgedragen aan wat men ‘een vruchtbaar onderzoeksklimaat’ zou
kunnen noemen. Een aantal van deze personen wil ik graag in het bijzonder bedanken.
De samenwerking met mijn beide promotoren, prof. dr. J.A. Righart en prof. dr.
N.C.F. van Sas, is probleemloos verlopen. Hans ben ik veel dank verschuldigd voor
het vertrouwen dat hij vanaf het begin in dit onderzoek heeft gesteld. Ons overleg
heeft zich steeds in vriendschappelijke sfeer afgespeeld en ik hoop dat het eindresultaat
hem niet teleurstelt. Niek was degene die mij als student inleidde in de problemen
van het patriottisme. Dat ik zowel een doctoraalscriptie als een proefschrift onder
zijn begeleiding zou schrijven vermoedde ik toen nog niet. Zijn expertise en
doordachte begeleiding hebben mij enorm geholpen bij het nemen van de obstakels
die elke promovendus tegenkomt. Ik geloof dan ook dat onze ‘acte van
consulentschap’ aanzienlijk beter heeft gefunctioneerd dan die van ruim twee eeuwen
geleden.
Velen hebben mij geholpen met adviezen, inhoudelijke discussies of anderszins.
Mijn dank gaat hier in de eerste plaats uit naar de leden van de
beoordelingscommissie: prof. dr. W.W. Mijnhardt, prof. dr. E.O.G. Haitsma Mulier,
prof. dr. M.R. Prak en dr. W.R.E. Velema. Wijnand en Wyger wil ik in het bijzonder
danken voor hun behulpzaamheid. Zeer erkentelijk ben ik ook de personen die tijd
voor mij hebben vrijgemaakt tijdens mijn verblijf in Cambridge en mij daar
behulpzaam zijn geweest, namelijk dr. Istvan Hont, prof. dr. Quentin Skinner, dr.
John Robertson en Geertrui van den Bossche. Bertine Bouwman dank ik voor de
vele waardevolle literatuurtips die ik van haar mocht ontvangen. Jos Meeuwissen,
Grace Swart en Ellen Kempers waren zeer behulpzame medewerkers op mijn
‘thuisbasis’: de afdeling oude drukken in de UB-Utrecht. Lidy van Roosmalen was
altijd bereid technische problemen te helpen oplossen. Ook de leden van de Club '95
- dat ondefinieerbare gezelschap - hebben met geanimeerde gesprekken over
belangwekkende en minder relevante onderwerpen veel bijgedragen aan dit boek.
Ik dank H.M. de Koningin voor de toegang die zij mij verleende tot het Koninklijk
Huisarchief. Ook mr. L.H. graaf Schimmelpenninck zeg ik dank voor de inzage in
zijn huisarchief.
Speciaal wil ik hier ook degenen bedanken die mij de afgelopen jaren niet alleen
wisten te stimuleren, maar mij ook prikkelden tot relativering, namelijk: André van
der Velden, Wim van Meurs, Willeke Los, Paul Wammes, Marja van der Nat, Ab
Sol, Carla Schoof en Hans Wormer. Er is ook een buitencategorie voor dankzegging.
Benedikte Sam heeft de ongemakken die de afgelopen jaren door mijn selectieve
geheugen zijn veroorzaakt, niet al te zwaar opgenomen. Zij heeft meer bijgedragen
aan de voltooiing van dit onderzoek dan ze zelf vermoedt. Ik ben haar zeer dankbaar.
Ten slotte dank ik mijn ouders, eenvoudigweg voor alles. Aan hen draag ik dit boek
op.
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Inleiding
Wanneer men historici zou vragen wat zij het standaardwerk vinden over de politieke
omwentelingen in de late achttiende eeuw, zal het merendeel waarschijnlijk The age
of the democratic revolution van R.R. Palmer noemen.1 Palmers tweedelige studie
over de revoluties in de westerse wereld tussen 1760 en 1800 is voor generaties
historici een bron van inspiratie geweest. Sinds de publikatie ervan heeft er in de
Angelsaksische geschiedschrijving echter een aardverschuiving plaatsgevonden in
het onderzoek naar het achttiende-eeuwse politieke denken. Drie decennia lang is er
gedebatteerd over de ontwikkeling van ‘republikanisme’ naar ‘liberalisme’. De
Amerikaanse historicus Gordon Wood concludeerde in 1991 dan ook dat Palmers
tot cliché geworden typering van de periode in feite was achterhaald; ‘It might better
be called “the age of the republican revolution”.’2
Het verschil tussen Palmers studie en die van Wood is niet alleen gelegen in de
reikwijdte, maar ook in de benadering. Palmer besteedde ruimschoots aandacht aan
kleinere Europese staten, terwijl Wood alleen de maatschappelijke ‘republikanisering’
van de Amerikaanse koloniën analyseerde. Wood is een exponent van het zogenoemde
republikeins revisionisme. Dit is de stroming in de Angelsaksische historiografie die
de consensus over de achttiende eeuw, als de periode waarin het ‘liberalisme’ tot
ontwikkeling kwam, scherp aanvocht en de aandacht vestigde op de doorwerking
van een ideeëncomplex dat met ‘republikanisme’ is aangeduid. ‘Republikanisme’
verwijst hier naar meer dan alleen het denken over een niet-monarchale staatsvorm.
De term duidt een maatschappijvisie aan waarin ‘burgers’ elkaars gelijke zijn en
vrijheid genieten op grond van het feit dat zij actief participeren in het bestuur en de
verdediging van hun politieke gemeenschap. Dit klassieke ideaal werkte door in de
hele achttiende eeuw en moet volgens de revisionisten onderscheiden worden van
het idee dat individuen vrij en gelijk zijn op grond van hun door de staat beschermde
natuurlijke rechten. De laatste gedachte zou typerend zijn voor het negentiende-eeuwse
liberalisme. Dat het onderscheid zinvol, maar de tegenstelling te schematisch is,
wordt inmiddels door velen onderkend.
Het debat over ‘republikanisme’ en ‘liberalisme’ is niet slechts een
politiek-theoretische discussie. Robert Shalhopes The roots of democracy is een mooi
voorbeeld van een bredere en minder polariserende benadering van deze
problematiek.3 De politieke theorie heeft in deze studie een plaats gekregen in het
ruimere perspectief van de politieke cultuur. Daarmee sluit het boek aan bij de grote
wending die het histo-
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R.R. Palmer, The age of the democratic revolution. A political history of Europe and America,
1760-1800 (2 dln.; Princeton 1959-1964). Een ander belangrijk overzichtswerk is Franco
Venuri's Settecento Riformatore, vertaald als: Franco Venturi, The end of the old regime in
Europe (3 dln.; Princeton, N.J. 1989-1991). Over de verschillende invalshoeken van beide
werken: N.C.F. van Sas, ‘De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw’, BMGN 100
(1985) nr. 4, 636-646.
Gordon S. Wood, The radicalism of the American revolution (New York 1991) 95.
Robert E. Shalhope, The roots of democracy. American thought and culture, 1760 - 1800
(Boston 1990).

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

2
risch onderzoek naar de achttiende-eeuwse revoluties heeft genomen sinds de late
jaren zeventig. De politiek-culturele benadering heeft vooral voor de Franse revolutie
geleid tot vernieuwende inzichten. Een ruime behandeling van deze ontwikkeling is
hier niet op zijn plaats.4 Wel moet gewezen worden op de vele onderzoeksthema's
die inmiddels onder de vlag van de politieke cultuur zijn (her-)ontdekt. De betekenis
van symbolen en rituele handelingen, de transformatie van politieke begrippen en
politieke talen, de groei en het functioneren van genootschappen en de ontwikkeling
van de politieke pers behoren alle tot het terrein van de politiek-culturele benadering.
Een van de hoogtepunten in dit verband vormden de congresresultaten die aan het
eind van de jaren tachtig werden gepubliceerd, in drie delen, onder de titel The French
revolution and the creation of modern political culture.5
Dat ‘politieke cultuur’ een wat vaag begrip is zullen weinigen ontkennen. De onder
historici meest courante, en voor deze studie meest bruikbare omschrijving is die
van Keith Baker in het voorwoord bij de zojuist genoemde trilogie over de Franse
politieke cultuur.6 Politieke cultuur staat volgens Baker voor de continue strijd in
elke maatschappij tussen argumenten en tegenargumenten, tussen voorstellingen en
alternatieve verbeeldingen en tussen (individuele of collectieve) acties en tegenacties.
De politiek culturele benadering privilegieert niet het mentale ten koste van het
sociale, maar tracht beide terreinen in onderlinge samenhang te bestuderen en de
wisselwerking te begrijpen. Politieke cultuur is dynamisch, onderhevig aan
veranderingen van binnenuit én aan invloeden van buitenaf. Soms voltrekken de
ontwikkelingen in een politieke cultuur zich langzaam en zijn ze oppervlakkig, maar
soms ook is er sprake van snelle en diepgaande veranderingen. Zulke transformaties
kunnen inderdaad op vele terreinen worden bestudeerd.
Uit de studies die tot dusverre zijn verschenen blijkt dat deze ruime opvatting van
politieke cultuur bepaald geen belemmering is voor vernieuwend historisch onderzoek.
In die kracht ligt echter ook een potentiële zwakte. Het gevaar is niet denkbeeldig
dat bepaalde onderdelen van een politieke cultuur in specialistische studies worden
uitgediept, maar dat de samenhang tussen de deelterreinen verloren gaat. Een
dergelijke ontwikkeling dreigt ook in het Nederlandse revolutie-onderzoek. De
congressen in 1987, ter herdenking van de patriotse revolutie, leverden diverse nieuwe
benaderingen op van deze zo intrigerende periode, maar zoals verwacht geen nieuwe
synthese.7 Terecht meende E.H. Kossmann daarom, na afloop van een van de
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Zie echter: W.R.E. Velema, ‘Post-revisionistische perspectieven. De Franse revolutie als
transformatie van de politieke cultuur’, Theoretische Geschiedenis 16 (1989) 75-96.
Keith Michael Baker e.a. ed., The French revolution and the creation of modern political
culture (3 dln.; Oxford e.a. 1987-1989).
‘If politics, broadly construed, is the activity through which individuals and groups in any
society articulate, negotiate, implement, and enforce the competing claims they make one
upon another, then political culture may be understood as the set of discourses and practices
characterizing that activity in any given community’: Keith Michael Baker ed., The French
revolution and the creation of modern political culture I (Oxford e.a. 1987) XII.
F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas ed., Voor Vaderland en Vryheid. De
revolutie van de patriotten (Amsterdam 1987); Th. S.M. van der Zee, J.G.M.M. Rosendaal
en P.G.B. Thissen ed., 1787 De Nederlandse revolutie? (Amsterdam 1988); H. Bots en W.W.
Mijnhardt ed., De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het patriottisme
(Amsterdam 1988); Margaret C. Jacob en W.W. Mijnhardt ed., The Dutch Republic in the
eighteenth century: decline, Enlightenment and revolution (Ithaca en Londen 1992).
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zou
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moeten worden beoordeeld.8 Dit vooral omdat, zoals Kossmann onlangs nog stelde,
‘de discussie over de Patriotten een nieuwe inhoud heeft gekregen en daardoor hoogst
belangwekkend is geworden’.9 Dit boek bewandelt de in 1987 ingeslagen weg van
de politiek-culturele benadering, en gaat zowel synthetiserend, als verbredend en
verdiepend te werk. Die verbreding komt tot uiting in de verscheidenheid aan thema's.
Wie politieke cultuur bestudeert moet bereid zijn zowel de ‘kleine’ feiten als de grote
ontwikkelingen serieus te nemen. Dit impliceert niet dat een
politieke-cultuurgeschiedenis per definitie plaats zou moeten bieden aan allerlei
onbeduidende feiten. ‘Politieke cultuur’ zou daardoor een dekmantel worden voor
een traditionele, verhalende geschiedschrijving. Kleine feiten verdienen pas
vermelding, wanneer zij in een duidelijk verband kunnen worden geplaatst met andere
gebeurtenissen, uitspraken, theoretische constructies, symbolen et cetera. Als
heuristisch concept moet ‘politieke cultuur’ verbredend werken, als analytisch concept
synthetiserend.
Voor de periodisering 1766-1787 is niet alleen gekozen omwille van de praktische
uitvoerbaarheid van het onderzoek. Het tijdvak tussen de installatie van Willem V
als algemeen erfstadhouder van de Nederlandse Republiek en de ontmanteling van
de patriotse bolwerken door Pruisische troepen in 1787 heeft ook een eigen karakter.
Aangezien de rol en de positie van Willem V voor de opkomst van het patriottisme
essentieel is gebleken, heb ik voor de ruime aanloop vanaf 1766 gekozen. Het eindpunt
1787 behoeft nauwelijks nadere uitleg. De weigering van patriotse troepen bij
Goejanverwellesluis om prinses Wilhelmina van Pruisen toe te laten tot het
grondgebied van de provincie Holland, resulteerde in een voor de patriotten smadelijke
nederlaag, waaruit lessen voor de toekomst konden worden getrokken. In de
Nederlandse historiografie is de periode tot 1787 vaker als een eenheid beschouwd,
al werd doorgaans 1780 (het begin van de Vierde Engelse Oorlog) als beginpunt
genomen. In Colenbranders Patriottentijd werd voor het eerst een samenhangende
interpretatie gegeven van de periode. Hoewel Colenbrander beslist ook oog had voor
autochtone ontwikkelingen, werd zijn visie in belangrijke mate bepaald door zijn
brede kennis van de Franse, Pruisische en Engelse diplomatie in Nederland. Het
leidde tot de bekende typering van de patriottentijd als een marionettentheater.10 Een
reactie op dit buitenlandse perspectief waren de studies van Geyl. In zijn ogen was
de ontwikkeling van het patriottisme in eerste instantie een Nederlands verschijnsel.
Geyl concentreerde zich nauwelijks op diplomatieke correspondenties, maar
oriënteerde zich vooral op kranten en pamfletten van eigen bodem.11 Geen van beiden
heeft aan de ideeënvorming van het patriottisme echter veel aandacht besteed.
Recentere studies van Leeb,
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E.H. Kossmann, ‘Nabeschouwing’ in: Bots en Mijnhardt ed., De droom van de revolutie,
135-143, aldaar 142-143.
E.H. Kossmann, ‘1787. De ineenstorting van de Patriottenbeweging en het probleem van
Nederlands verval’ in: Idem, Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis
(Amsterdam 1995) 114-137, aldaar 136.
H.T. Colenbrander, De patriottentijd, hoofdzakelijk naar buitenlandsche bescheiden (3 dln.;
's-Gravenhage 1897-1899).
P. Geyl, De patriottenbeweging 1780-1787 (Amsterdam 1947); Idem, Geschiedenis van de
Nederlandse stam V (Amsterdam/Antwerpen 1962).
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Schama en De Wit deden dat in meerdere of mindere mate wel.12 Het nadeel van hun
benadering was evenwel dat de hier behandelde periode geen afzonderlijke aandacht
meer kreeg, maar onderdeel werd van een veel ruimere blik in de tijd, tot 1800, 1813
of zelfs tot 1848. In dat perspectief ging veel verloren van wat typerend is voor het
tijdvak 1766-1787. De ontwikkelingen in de jaren tachtig werden door Leeb te
eenzijdig beoordeeld, waardoor hij in deze periode geen ideologische vernieuwing
constateerde. De Wit en Schama op hun beurt filterden al het nieuwe eruit en maakten
de patriotten ‘moderner’ dan zij waren. Zoals in 1987 werd geconstateerd is de tijd
rijp voor een herwaardering van de periode 1766-1787, waarin allerlei facetten van
de politieke cultuur in samenhang worden bestudeerd.
De centrale these van dit boek is dat de politieke cultuur in Nederland inderdaad
diepgaande veranderingen onderging tussen 1766 en 1787. Deze veranderingen
werden vooral door de patriotten in gang gezet en zij krijgen daarom de meeste
aandacht. Het spreekt voor zichzelf dat zij alleen begrepen kunnen worden in de
context van de argumenten, de voorstellingen en de acties van hun tegenstanders.
Ook aan het optreden van erfstadhouder Willem V en zijn verdedigers is daarom de
nodige aandacht besteed. Via diverse invalshoeken zal de these worden
beargumenteerd. Het organiserende element bij deze speurtocht door de politieke
cultuur is het ‘republikanisme’. Deze term wordt in de historiografie momenteel zo
frequent gebruikt dat een precisering hier op zijn plaats is.13 Met republikanisme
wordt in deze studie bedoeld de opvattingen over staat, maatschappij en burger, en
de daarmee in verband staande handelingen, waarmee personen zich afzetten tegen
de macht, mores en symbolische representatie van koningen en vorsten. In de
Nederlandse vroeg-moderne geschiedenis is de staatsgezinde traditie een vorm van
republikanisme, ontstaan in oppositie tegen de stadhouders uit het huis van
Oranje-Nassau. Op basis van dit selectiecriterium zullen diverse onderwerpen de
revue passeren, zoals politiek-theoretische ontwikkelingen, nieuwe visies op de
vaderlandse geschiedenis, de evocatie van de klassieke oudheid, vijandbeelden,
metaforen en de rol van politieke netwerken. De veranderingen in de politieke cultuur,
zo zal blijken, stonden in rechtstreeks verband met nieuwe opvattingen over de manier
waarop een republiek zijn vrijheid kon bewaren. Aanvankelijk beschouwden
orangisten de patriotse oppositie als een opleving van staatsgezinde denkbeelden.
Spoedig echter kristalliseerde een nieuw republikanisme uit dat, in tegenstelling tot
de staatsgezinde variant, aan de actief participerende burger een centrale rol
toebedeelde. Dit republikanisme kenmerkte zich niet alleen door ‘anti-monarchale’
retoriek, maar had tevens een krachtige ‘anti-aristocratische’ strekking. Het
12

13

C.H.E. de Wit, De strijd tussen aristocratie en democratie in Nederland, 1780-1848. Kritisch
onderzoek van een historisch beeld en herwaardering van een periode (Heerlen 1965); Idem,
De Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw 1780-1787. Oligarchie en proletariaat
(Oirsbeek 1974); Idem, Het ontstaan van het moderne Nederland 1780-1848 en zijn
geschiedschrijving (Oirsbeek 1978); Idem, ‘Het jaar 1787 ofwel de nieuw-republikeinse
beweging van de jaren tachtig’ in: Van der Zee, Rosendaal en Thissen ed., 1787: De
Nederlandse revolutie?, 27-40; I.L. Leeb, The ideological origins of the Batavian Revolution.
History and politics in the Dutch Republic 1747-1800 (Den Haag 1973); Simon Schama,
Patriots and liberators. Revolution in the Netherlands 1780-1813 (New York 1977).
Nuttige opmerkingen over ‘the unintelligible word’ bij: David Wootton, ‘Introduction. The
republican tradition: from commonwealth to common sense’ in: David Wootton ed.,
Republicanism, liberty, and commercial society. 1649-1776 (Stanford 1994) 1-41, aldaar
5-19.
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typeren. De stelling hier is dat de argumenten uit deze verschillende tra-
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dities misschien niet een theoretisch consistente, maar niettemin een voor de regenten
en burgers wel degelijk samenhangende visie over een nieuwe republikeinse
samenleving vormden. Dit patriotse republikanisme was uniek. Voordien noch later
is deze typische combinatie van elementen als een maatschappijvisie gepropageerd.
De politieke cultuur wordt hier niet uitputtend geanalyseerd - een onmogelijke
onderneming -, maar uitsluitend onderzocht vanuit deze cruciale ‘republikeinse’
dimensie. Zonder kennis hiervan is de achttiende-eeuwse patriot een ongrijpbaar
fenomeen.
Het bestudeerde bronnenmateriaal is gevarieerd. Het onderzoek heeft zich
voornamelijk geconcentreerd op de interpretatie van de politieke pers en de pamfletten.
Vanaf de jaren tachtig neemt dit materiaal qua volume gigantische vormen aan. Pers
en pamfletten waren tot dusverre zeker niet uitputtend bestudeerd. Aan diverse
destijds zeer bekende publikaties blijkt in de historiografie nog nooit een serieus
woord te zijn gewijd. De thema's die zich aandienden uit de bronnen zijn aangevuld
met gegevens uit een aantal belangrijke particuliere correspondenties en archieven.
Verder zijn enkele kleinere archieven geraadpleegd, wanneer de thematiek daartoe
aanleiding gaf. Het was in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om al de
archieven door te werken die van belang leken. Ik ben ervan overtuigd dat nog veel
waardevol materiaal op ontdekking ligt te wachten. De spotprenten en zinnebeeldige
voorstellingen van deze periode zijn wel bestudeerd. Veel van dit materiaal is reeds
in 1987-1988 gepubliceerd. De hier opgenomen afbeeldingen zijn zoveel mogelijk
als op zichzelf staande bron behandeld en niet slechts als illustratie achteraf.
Het eerste deel van het boek concentreert zich op de periode tot 1780. De opmaat
dient als een eerste kennismaking met de manier van politiek bedrijven in de jaren
tachtig. In deze ‘case-study’ staat de positie van de hertog van Brunswijk centraal.
Willem V werd in 1766 niet alleen aangesteld als erfstadhouder, maar hij trof ook
vrijwel onmiddellijk een geheime overeenkomst met Brunswijk (zijn voormalige
voogd), waarin deze als de belangrijkste raadsman werd aangesteld. Het bestaan van
dit ‘vorstencontract’ werd in regentenkringen al spoedig bekend. Het duurde evenwel
tot in de jaren tachtig voordat deze kwestie ten volle werd uitgespeeld. Brunswijks
opkomst en ondergang illustreren op een mooie manier het contrast tussen 1766 en
1784. In hoofdstuk 1 wordt vervolgens in kort bestek geschetst wat de gangbare
achttiende-eeuwse opvattingen waren over Nederland als republikeinse staat en
maatschappij. De oude tegenstelling tussen orangisme en staatsgezind republikanisme
(Loevesteiners) keerde in deze eeuw terug in steeds wisselende gedaante. Tussen
deze twee polen, dat wil zeggen tussen Oranje en Loevestein, werden vanaf de jaren
zeventig nieuwe politiek-theoretische inzichten ontwikkeld. Dit thema wordt
uitgewerkt in hoofdstuk 2. Deze nieuwe inzichten werden in belangrijke mate
geïmporteerd uit Groot-Brittannië en Amerika. Hoofdstuk 2 begint daarom met een
schets van enkele thema's uit de moderne Angelsaksische historiografie over
achttiende-eeuwse Britse politieke tractaten. Met enige nadruk wijs ik erop dat hier
op geen enkele wijze naar volledigheid is gestreefd. Bedoeld is vooral enkele
achttiende-eeuwse Britse politieke geschriften te introduceren die voor de
ontwikkeling van het patriotse gedachtengoed van groot belang zijn geweest. De
relevantie van deze introductie blijkt in de volgende twee paragrafen bij de
behandeling van twee Nederlandse ‘staatsmannen’. Zowel de periodiek De Staatsman
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als de Overijsselse ridder Johan Derk van der Capellen tot den Pol waren belangrijke
‘importeurs’ van Angelsaksische ideologische waar.
Het tweede deel behandelt de periode 1780-1784. De aard van het ‘republikanisme’
in deze periode wordt getoetst aan de hand van vier themas. Tevens is geprobeerd
om iets van de dynamiek van het politieke proces zichtbaar te maken.
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Hoofdstuk 3 gaat in op de vrijheid van drukpers. Het begin van de zeeoorlog tegen
Engeland ontketende politieke tegenstellingen die via pers en pamfletten werden
aangewakkerd. De eerste paragraaf laat zien welke personen er voor bepaalde
publikaties verantwoordelijk waren en probeert inzicht te geven in hun politieke
connecties. In de tweede paragraaf wordt verduidelijkt hoezeer dit publikatieoffensief
en het actie-reactiemechanisme de kloof tussen verdedigers en critici van Willem V
steeds groter hebben gemaakt. Hoofdstuk 4 behandelt het probleem van de stadhouder
als vorst in een republiek en begint met een ‘petite histoire scandaleuse’. De avances
van Willem V ten aanzien van Constance van Lynden waren een van de redenen voor
zijn imago van de ‘corrupte’ vorst. De republikeinse gevoeligheid van de patriotten
beperkte zich echter niet tot de persoon van Willem V, maar had betrekking op het
hele politieke systeem waarin hij de hoogste functies vervulde. De eerste aanvallen
op dit systeem werden in deze periode gelanceerd. Hoofdstuk 5 behandelt een klassiek
republikeins thema bij uitstek. Het ideaal van de gewapende burger en de problematiek
van staande legers zijn vooral bekend uit de klassieke Romeinse geschiedenis. Over
het belang van de burgerwapening en het gevaar van staande legers is veel geschreven.
Geïnspireerd door de problemen van klassieke republieken zochten de patriotten hun
eigen oplossingen. Hoofdstuk 6 behandelt de opvattingen over volkssoevereiniteit,
zoals die door de patriotten werden verkondigd en door hun tegenstanders werden
weerlegd. Het republikanisme van de patriotten, zo blijkt uit dit tweede deel, werd
tussen 1780-1784 bepaald door vier elementen: een vrije politieke pers, afwezigheid
van een soevereine vorst, een gewapende burgerij, en volkssoevereiniteit.
Her derde deel bestrijkt de periode 1784-1787. De verschillen tussen het
staatsgezinde en het nieuwe republikanisme waren tot 1784 grotendeels impliciet
gebleven. Vanaf 1784 ontstond er echter een duidelijke scheuring in het patriottisme.
Hoewel de breuk zich niet op elke plaats voltrok, sprak men overal in den lande
spoedig over de rol van ‘aristocraten’. De eerste paragraaf van hoofdstuk 7
inventariseert de associates die het begrip ‘aristocraat’ opriep. ‘Aristocraat’ en
‘democraat’, zo zal blijken, waren zeer ambigue begrippen. Dit gegeven wordt in
paragraaf 2 in politieksociaal opzicht uitgewerkt door de connecties tussen
georganiseerde burger- en regentenpatriotten erbij te betrekken. De opkomst van het
pejoratieve ‘aristocraat’ was ook een symptoom van het groeiende
nieuw-republikeinse besef. Dat hierdoor ook de standaardvisies op de geschiedenis
van de Nederlandse Republiek niet altijd meer voldeden, blijkt in paragraaf 3, waarin
onder andere een opmerkelijk werk van de bekende burgerpatriot Gerrit Paape wordt
behandeld. Hoofdstuk 8 ten slotte behandelt de concrete hervormingen waarop sinds
1784 werd aangedrongen. De invalshoek is Holland, waar in 1787 de problematiek
van volksinvloed en de reglementering van het stadhouderschap officieel op de
agenda van de statenvergadering werden gezet. De uitkomst van de strijd in Holland
had de balans in de Republiek kunnen doen doorslaan. Om niet in een al te
Hollandocentrische benadering te vervallen, worden de Hollandse discussies geplaatst
in de context van de ideeën die al circuleerden in Overijssel, Gelderland en Utrecht.
Het besluit weegt nogmaals het nieuwe, patriotse republikanisme uit de jaren tachtig
van de achttiende eeuw.
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Afbeelding 1: Willem V accepteert de stadhouderlijke waardigheid uit handen van de Nederlandse
maagd en gaat het pad op van het ‘loflyk vorsten-leeven’. Zinneprent op de inauguratie in 1766. De
scène is waarschijnlijk geïnspireerd op Les Aventures de Télémaque (1699) van Fénelon waarin, als
reactie op het absolutisme van Lodewijk XIV, de welopgevoede, deugdzame vorst ten tonele wordt
gevoerd. (Stichting Atlas Van Stolk, Rotterdam, nr. 4152)
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Opmaat
1766 en 1784: de hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel als ingedrongen
tiran
Hemel! zou dan eigenbelang alleen den ondergang van een bloeiend
gemeenebest kunnen bewerken? Zou een land, dat zulke slaaven van
baatzucht draagt en voedt, tot een' prooi des verderfs, door de hebzucht
dier gunstelingen kunnen worden?
Nederlandsch gesprek tusschen een' koopman en amptenaar wegens de
acte van consulentschap ... (Holland 1784).
Maandagochtend 5 mei 1766 gonst het van de geruchten in Den Haag. Het is iets na
half tien wanneer het invloedrijke lid van de Hollandse ridderschap Willem Bentinck
van Rhoon op zoek gaat naar de persoon met wie hij heeft afgesproken. Bij toeval
ziet hij een bekende het Binnenhof oversteken. Het is Jan Mossel van Stralen,
secretaris van de gecommitteerde raden van het Noorderkwartier in Holland. ‘Is er
nog iets nieuws te melden?’, vraagt Bentinck. ‘Rien, que ce que vous savez’, aldus
Mossel van Stralen. Maar Bentinck vraagt door: ‘Je ne sai ce que vous voulés dire
et ne sai rien absolument de nouveau.’ ‘Vous vous moquez’, meent Mossel van
Stralen. ‘Non, en verité, je ne sai rien et ne vous comprens pas’, kaatst Bentinck
terug. ‘Ne faites pas le mysterieux avec moi. Je l'ai vu’, probeert Mossel van Stralen
nog eens. ‘Et moi point; je n'ai rien vu et ne sai ce que vous voulez dire’, aldus
Bentinck. ‘Quoi’, vraagt een verbaasde Mossel van Stralen, ‘vous ne savez rien de
l'acte du duc?’ ‘Non, je vous proteste, quel acte?’, aldus een even verbaasde Bentinck,
die daarop wordt ingelicht over het laatste nieuws.1
Nauwelijks een uur later stuit Bentinck op A.J. Torck van Rosendaal, lid van de
Gelderse ridderschap en gedeputeerde bij de Staten-Generaal. ‘Wat hoor ik’,
informeert Torck, ‘de hertog is consulent van de prins geworden?’ Hij heeft het
nieuws gehoord van een collega-gedeputeerde uit Overijssel. Bentinck houdt de
informatie die hij van Mossel van Stralen heeft gehoord voor zichzelf, maar is
inmiddels voorbereid op de volgende verrassing van die dag. De hertog van Brunswijk
maakt zijn opwachting. Na enkele beleefde woorden haalt de hertog een acte voor
de dag en legt hem voor aan Bentinck. Die leest het document en antwoordt beleefd
maar geïrriteerd: ‘Si vous m'aviez fait l'honneur de me demander mon avis avant que
la chose fut faite, je me ferois un plaisir d'en dire ce que j'en aurois pensé; mais à
présent cela seroit fort inutile et trop tard.’2 Bentincks reactie blijft niet binnenskamers.
In werkelijkheid is hij woedend over de positie die Brunswijk zich heeft toegeëigend
en hij maakt daar ook geen geheim van. Zijn reactie op het zien van de acte wordt
een geliefde anekdo-

1
2

F.J.L. Krämer ed., Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau [5e
serie, 1766-1789] I (Leiden 1910) 28.
Krämer ed., Archives ou correspondance I, 29-30.
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te in politieke kringen, wanneer de invloedrijke positie van de hertog van Brunswijk
ter sprake komt.3
De overeenkomst tussen Willem V en Brunswijk waarover het hier ging was de
acte van consulentschap die op 3 mei 1766 was ondertekend. De prins bevestigde
daarin met zegel en onderschrift dat hij Louis hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel
tot zijn belangrijkste raadsman aannam en doorbrak daarmee alle pogingen van
Bentinck van Rhoon voor de instelling van een stadhouderlijke raad. Bentinck van
Rhoon was de man die als architect poogde op te treden van een stadhouderlijk
politiek stelsel dat invulling moest geven aan de enorme macht die Willem IV in
1747-1748 onder dreiging van een Franse invasie was opgedragen. Willem IV
verenigde sindsdien voor het eerst in de geschiedenis het stadhouderschap in alle
provincies, nu bovendien erfelijk gemaakt in beide linies. Daarnaast bekleedde hij
als kapitein-generaal en admiraal-generaal de hoogste militaire functies van de
Republiek. Een van Bentincks belangrijke ideeën was de instelling van een adviesraad
voor de stadhouder geweest, maar dat plan was nog niet uitgevoerd. Met de
meerderjarigheid van Willem V in 1766 en diens verheffing tot de waardigheden van
zijn vader, leek zich een nieuwe kans voor te doen. Totdat Bentinck op 5 mei het
onaangename bericht hoorde en het tot hem doordrong dat Brunswijk, de voogd van
Willem V, zijn plannen had doorkruist.4
Het betreffende document werd niet openbaar gemaakt, maar bewaard in de
secretarie van het stadhouderlijke kabinet. Het geheim lekte echter snel uit, zoals
blijkt uit de gesprekken op het Binnenhof. In regentenkringen waren verschillende
personen van het bestaan van de acte en de globale inhoud op de hoogte. Toch
ontwikkelde zich aanvankelijk geen openlijk verzet tegen de speciale overeenkomst
tussen de prins en de hertog. Van belang in dit opzicht was de positie van Pieter van
Bleiswijk, sinds 1772 de raadpensionaris van Holland. Zijn functie maakte hem tot
de natuurlijke tegenspeler van Brunswijk en sinds zijn aanstelling deed hij ook
verwoede pogingen om in contact met het hof de hertog te omzeilen. Van Bleiswijk
behoorde echter ook tot het selecte gezelschap dat de acte van consulentschap juist
niet als politiek breekijzer kon gebruiken. Hij had hem destijds zelf opgesteld, toen
nog als pensionaris van Delft. De acte van consulentschap beïnvloedde uiteindelijk
de carrière van zowel Brunswijk als Van Bleiswijk op onaangenaame wijze. De
ironie wil dat Brunswijks loopbaan in de Republiek er korter door werd dan gepland
en die van Van Bleiswijk langer dan gewild.5 De acte had op termijn echter ook
gevolgen voor de positie van Willem V als vorst in een republiek.
In het eerste decennium na zijn installatie als erfstadhouder waren er weinig
aanwijzingen dat Willem V met een krachtige republikeinse oppositie te maken zou
krijgen. In 1766, toen hij de leeftijd van achttien jaar bereikte, was zijn aantreden
eigenlijk zonder noemenswaardige problemen verlopen. Dat was niet geheel
vanzelfsprekend, aangezien na het overlijden van gouvernante Anna van Hannover
in 1759 er eigenlijk een soort derde stadhouderloos tijdperkje was geweest. De
3
4
5

Vgl. F.J.L. Krämer ed., Gedenkschriften van Gijsbert Jan van Hardenbroek I (Amsterdam
1901) 309 en 435.
A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel
in de tweede helft van de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1990) 106-108 en 169-177.
Voor Van Bleiswijk zie: W.E. Meiboom, ‘Pieter van Bleiswijk: een quantité négligeable’,
Holland 19 (1987) 226-232.
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vierd. De stad was gehuld geweest in symbolische versieringen, waaronder de
onvermijdelijke oranjebomen. Letterlijk duizenden lampen hadden de openbare
gebouwen en de huizen van de Hagenaars verlicht. Het was een ‘erstaunliche
Illumination’ aldus Leopold Mozart, die in maart 1766 met zijn gezin al enkele
maanden in de Nederlandse Republiek vertoefde.6 Ter gelegenheid van de installatie
van Willem V componeerde de pas tienjarige Wolfgang enkele variaties op het
Wilhelmus alsmede het zogenoemde Galimathias Musicum, waarvan de fuga aan
het slot eveneens op het Wilhelmus is gebaseerd.7 De Mozarts droegen zo het hunne
bij aan de feeststemming en zij werden op 11 maart ook aan het hof uitgenodigd.
Met het aantreden van Willem V als erfstadhouder van de Republiek kreeg het hof
in Den Haag weer de uitstraling van een vorstelijk centrum, van waaruit, naar de
mening van de orangisten, de vrijheid, de vrede en de publieke godsdienst werden
beschermd (afbeelding 1).8
De stadhouderlijke macht was nooit duidelijk omschreven geweest, maar gebaseerd
op een bonte verzameling van afzonderlijk opgedragen rechten en bevoegdheden.
De erfstadhouder was formeel geen koning, maar gezien zijn macht en symbolische
representatie ook geen republikeins ambtenaar meer. Hij was een vorst in een
bondgenootschap van republieken. Deze spanning tussen het monarchale en het
republikeinse element in Nederland werd onderstreept door de huwelijkspolitiek van
de Oranjes. Willem V zette de traditie van verbintenissen met buitenlandse
vorstenhuizen voort en huwde in 1767 met Frederica Sophia Wilhelmina uit het
koningshuis van Pruisen. Het vorstelijk paar werd daarna op verschillende plaatsen
feestelijk ontvangen, zoals onder meer blijkt uit twee gravures (afbeeldingen 2 en
3). Hier zien we echter ook verschillen in waardering. De erepoort in 's-Gravenhage
met de kronen van het vorstelijk paar rijst hoog op vóór het Binnenhof als het centrum
van de politiek. De prent daarentegen die met toestemming van de burgemeesters
van Amsterdam werd uitgegeven, toont een andere benadering. Een minuscuul
stadhoudertje, op gelijke voet staand met zijn gasten, voert een dans uit in de
Burgerzaal van het majestueuze republikeinse stadhuis van Amsterdam (het
tegenwoordige Paleis op de Dam). Het gebouw, dat werd ingewijd in 1655, was het
symbool van de macht en de onafhankelijkheid van Amsterdam en was als zodanig
onder meer door Vondel bezongen.9 Waar in Den Haag liefde voor het Oranjehuis
een ereboog deed oprichten, daar leek in Amsterdam hooguit respect voor het
vorstelijk paar te bestaan en waren de gastheren, ook blijkens het onderschrift van
de prent, minstens zo belangrijk als de gasten. Het idee dat Willem V blind zou gaan
varen op het kompas van zijn voormalige voogd, de Duitse hertog van Brunswijk,
riep zeker hier irritatie op.

6
7
8

9

D.F. Scheurleer, Het muziekleven in Nederland in de tweede helft der 18e eeuw in verband
met Mozart's verblijf aldaar ('s-Gravenhage 1909) 331-344.
Scheurleer, Muziekleven in Nederland, 368-378.
Een vergelijkbare symboliek bij de inhuldiging van Willem V als markies van Veere: G.
Sophia van Holthe tot Echten, ‘Zinvolle enscenering van de inhuldiging van een vorst in
1766’, Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 82 (1983) nr. 2, 25-29.
Marijke Spies, ‘Minerva's commentaar: gedichten rond het Amsterdamse stadhuis’, De
Zeventiende Eeuw 9 (1993) nr. 1, 15-33.
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Het verloop van de gebeurtenissen die leidden tot het ontslag van Brunswijk in
1784 zal hier niet in detail worden herhaald.10 Belangrijker immers in dit kader zijn
de gevoerde tactiek, de argumenten, de aantijgingen en de symboliek die met zijn
val

10

Men zie: D.C. Nijhoff, De hertog van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis van
Nederland gedurende de jaren 1750-1784 ('s-Gravenhage 1889) 193-210; Colenbrander,
Patriottentijd I, 198-207, 343-351.
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verbonden waren. De politieke oppositie was in allerlei soorten genootschappen
georganiseerd, die door onderlinge briefwisselingen en later via besloren
vergaderingen een door het gehele land vertakt netwerk vormden. Nieuw was vooral
het gebruik van een politieke pers, die door zijn regelmatige verschijning een eigen
achterban probeerde te creëren. Tussen regenten, uitgevers, politieke journalisten en
broodschrijvers bestonden vaak nauwe contacten. Zeer bewust werd getracht de
inwoners in stad en land politiek te motiveren en via rekesten in beweging te brengen.
Door middel van een opzwepende retoriek, het lanceren van valse geruchten en het
openbaar maken van staatspapieren probeerde men carrières te maken en te breken.
Een heel scala aan literaire vormen werd daarbij benut. De hertog van Brunswijk is
waarschijnlijk een van de eerste media-slachtoffers in de Nederlandse geschiedenis.
Politiek was in de mode en drong binnen in allerlei terreinen van het dagelijks leven,
variërend van het theater in Amsterdam of Den Haag tot de Leidse bakkerij van
Trago, die patriotjes bakte waar tegenstanders hun tanden in konden zetten.
Omgekeerd inspireerden het dagelijks leven of bijzondere gebeurtenissen tot het
bedrijven van politiek. Zo kwamen er al-

Afbeelding 2: Erepoort met kronen en oranjebomen aan het Buitenhof in Den Haag, ter gelegenheid
van het huwelijk tussen prins Willem V van Oranje-Nassau en prinses Frederica Sophia Wilhelmina
van Pruisen (1767). Door S. Fokke, naar een ontwerp van D. van der Aa. (Stichting Atlas Van Stolk,
Rotterdam, nr. 4175)
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lerlei porseleinen gebruiksvoorwerpen met partijpolitieke afbeeldingen op de markt
en trok menig auteur bij het becommentariëren van politieke voor- en tegenspoed
vergelijkingen met het oplaten en neerstorten van de eerste luchtballonnen vanaf
1783. Uit al deze vormen van oppositiepolitiek klonk ook een republikeins besef,
dat nu dieper doordrong dan in enige voorafgaande periode. Vóór alles wilde men
republikein zijn, vrij van slavernij in politieke zin. Het republikanisme vormde zo
het geweten van de politiek-nieuwe stijl. En dat geweten kon zich niet meer verenigen
met Louis Ernst van Brunswijk-Wolfenbüttel.

Afbeelding 3: De Burgerzaal van het Amsterdamse stadhuis als toneel voor een bal in 1768, ter
gelegenheid van het huwelijk tussen Willem V en Wilhelmina van Pruisen. Door R. Vinkeles. (Stichting
Atlas Van Stolk, Rotterdam, nr. 4182.13)
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De voedingsbodem voor een directe anti-Brunswijk politiek ontstond vanaf het
voorjaar van 1781. De zee-oorlog tegen Engeland waarin Nederland verwikkeld was
geraakt, leverde voor velen het bewijs op dat een staatkundig verval zijn intrede had
gedaan. De Republiek bleek volledig onvoorbereid. Men slaagde er niet in een grote
vloot te laten uitvaren en in de koloniën werden al in de eerste maanden zware
verliezen geleden. De noodzaak om het tij te keren kon nu tegelijkertijd als dekmantel
dienen voor een aanval op Brunswijk. De actie in 1781 lukte maar gedeeltelijk.
Brunswijk werd er door gedwongen om zich uit de directe omgeving van Willem V
te verwijderen. Hij nam in mei 1782 zijn intrek in Den Bosch, maar behield wel al
zijn functies. Pas na een tweede aanval in 1784, toen Friesland, Holland en Zeeland
zich officieel tegen hem keerden, hield Brunswijk de eer aan zich zelf. Bij beide
acties speelde Amsterdam een hoofdrol. Toch waren er belangrijke verschillen tussen
de manier van politiseren in 1781 en in 1784. Voor een deel had dat met het karakter
van enkele hoofdpersonen te maken. Bij de regentenmentaliteit van burgemeester
Rendorp paste een andere tactiek dan bij zijn rivaal in het Amsterdamse stadsbestuur,
de populistischer ingestelde Van Berckel, die in 1784 aan zet was.11 Maar de laatste
had ook het voordeel lessen te kunnen trekken uit het gedeeltelijk falen van de eerste
en kreeg hulp uit een andere hoek.
Toen Rendorp en zijn collega's in 1781 hun actie tegen Brunswijk startten gebeurde
dat eerst via de officiële kanalen en vervolgens binnenskamers. Eerst werd er op 18
mei een memorie in de Staten van Holland en West-Friesland ingediend, waarin de
rampzalige situatie van de Republiek aan de orde werd gesteld. Door te wijzen op
de enorme verantwoordelijkheden en de zware belasting van Willem V als admiraalen kapitein-generaal kon het oude idee van een stadhouderlijke raad nu opnieuw
worden gelanceerd. Een dergelijke instelling, van welke samenstelling ook, zou
uiteraard de invloedrijke positie van Brunswijk rechtstreeks aantasten. Alvorens
hierover een resolutie zou worden genomen, werd Willem V op 8 juni door een
Amsterdamse delegatie, met onder meer Rendorp, in een persoonlijk onderhoud
onder druk gezet. Dat gebeurde door middel van een nieuwe memorie in ambtelijke
taal en met de gebruikelijke egards, waarin echter duidelijk op het vertrek van
Brunswijk werd aangedrongen. Aan beschuldigingen van kwade trouw of verraad
hechtte men geen geloof, aldus de memorie, maar Brunswijk was wel ‘een
altoosduurende hinderpaal’.12 De stadhouder weigerde evenwel de memorie in
ontvangst te nemen. Als we het later geschreven verslag van Rendorp mogen geloven,
verloor Amsterdam eigenlijk het initiatief. De stadhouder lichtte Brunswijk
onmiddellijk in over de memorie, echter niet door middel van de officiële tekst (want
daarover beschikte hij niet), maar van ‘'t geen hoogstdezelve vermeende daarvan te
hebben onthouden’.13
11

12
13

Van Berckel had echter in Amsterdam niet de vrije hand. Hij moest rekening houden met
een groep ‘moderaten’ die Brunswijk evenzeer wilden verwijderen, maar minder de
confrontatie zochten met de stadhouder. Voor de invloed van deze groep, zie: W.A. de Bell,
‘Eendracht maakt macht. Amsterdamse regenten en de partijstrijd in de Republiek,
1781-1787’, Holland 22 (1990) 3-16, aldaar 3-14. Over Van Berckel en de meer radicale
elementen in de Amsterdamse vroeschap: J. van Vliet, ‘Aristocraten of vaderlandse regenten?
De patriotse regenten te Amsterdam’, Leidschrift 4 (1987-1988) 30-64, aldaar 31-38.
Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken II (1781) 1174.
Joachim Rendorp, Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde geduurende den
laatsten Engelschen oorlog I (Amsterdam 1792) 204.
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ren en commandanten van alle garnizoensplaatsen. De memorie van 8 juni werd door
Brunswijk beschreven als ‘inhoudende voor my, het allersensibelst affront, dat ooit
een eerlyk hart kan worden aangedaan’.14 Amsterdam besloot daarop nog wel zijn
memorie ook openbaar te maken, maar dat was in feite te laat. Bij velen was de
indruk gevestigd dat Amsterdam weer van zijn machtspolitieke ambities blijk had
gegeven door een ongecontroleerde aanval. In de Staten van Gelderland, Utrecht,
Overijssel en Groningen werd het Amsterdamse initiatief in ieder geval niet gesteund.15
Amsterdam besloot niet door te zetten, ook niet toen er nog uit onverwachte hoek
steun kwam in de persoon van de ambassadeur in Zweden, Dirk Wolter van Lynden.
Deze weigerde een aanstelling als ambassadeur in Wenen op grond van de grote
invloed die Brunswijk hier te lande had op de politiek. In een schrijven aan de
Staten-Generaal refereerde hij zelfs aan de mogelijkheid dat Brunswijk in 1766 een
poging had gedaan om zich als enige raadsman op te dringen.16 Het oordeel daarover
liet hij aan de algemene vergadering. Amsterdam maakte er echter geen gebruik meer
van en de zaak verdween in de doofpot.
Hoe anders was de tactiek in 1784! Het startschot werd nu niet gegeven in de
Staten van Holland en West-Friesland, maar in De Post van den Neder-Rhyn.17 In
het berucht geworden nummer 214 van deze meest gelezen politieke periodiek stond
een staatkundige droom afgedrukt. Dit was de meest bruikbare literaire vorm om
belastende informatie te spuien, zonder alle aantijgingen direct met bewijsmateriaal
te moeten ondersteunen. Insinuaties, roddel en geruchten uit het politieke circuit
vonden zo gemakkelijk een weg naar de openbaarheid, een teken dat de Republiek
inderdaad in een crisissituatie terecht was gekomen.18 Om die openbaarheid draaide
de hele kwestie. De droom was de eerste serieus te nemen publikatie waarin gewag
werd gemaakt van de geheime acte van consulentschap.19 De scène die zich tussen
Brunswijk en Bentinck van Rhoon in 1766 had afgespeeld diende daarbij als inleiding.
De onthulling werd gekruid met een karakteristiek staaltje retoriek, waarin de strijd
14
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Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken II (1781) 1181.
Colenbrander, Patriottentijd I, 206.
Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken II (1781) 1389-1390.
De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 214, 523-528.
Het laten uitlekken van staatszaken was zeker niet typerend voor de patriottentijd, maar haast
een traditioneel verschijnsel tijdens crisissituaties in de Nederlandse Republiek. Zie: G. de
Bruin, Geheimhouding en verraad. De geheimhouding van staatszaken ten tijde van de
Republiek (1600-1750) ('s-Gravenhage 1991) 355-373.
Het bestaan van de acte en het gesprek tussen Brunswijk en Bentinck was in 1782 al onthuld
in een van de vinnigste pamfletten uit de patriotse revolutie (Brief over de waere oorzaak
van 's lands ongeval, gevonden tusschen Utrecht en Amersfoort ... (1782), 10-11) [Knuttel
20171]. Reacties daarop waren er toen nauwelijks. Het goede moment voor een actie tegen
Brunswijk was in dat jaar even voorbij. Bovendien trokken andere, minder waarachtige
onthullingen uit het pamflet de aandacht, zoals de verzekering dat Willem V eigenlijk de
zoon was van een molenaarsknecht. De informatie van de patriot A.M. Cerisier dat het
Utrechtse vroedschapslid Paulus d'Yvoy voor deze brief verantwoordelijk was zou ook
vanwege de vermelde confrontatie tussen Brunswijk en Bentinck juist kunnen zijn (De
opmerking van Cerisier bij: N.C.F. van Sas, ‘Politiek als leerproces: het patriottisme in
Utrecht 1783-1787’ in: o Vrijheid! onwaardeerbaar pand! Aspecten van de patriottenbeweging
in stad en gewest Utrecht [Themanummer jaarboek Oud-Utrecht 1987], 9-42, aldaar 17, noot
31). Paulus d'Yvoy was lid van het hierna vermelde Utrechtse genootschap ‘Getrouw voor
't Vaderland’, dat nauwe banden had met de redacteur van de De Post van den Neder-Rhyn
en betrokken was bij de publikatie van nummer 214.
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niet te hebben willen geloven dat dit gerucht op waarheid berustte. Maar Willem V
noch Brunswijk ontkende het, waarna men wel moest concluderen dat de laatste zich
middels de acte had ontpopt tot wat men op school een ‘tyrannus invasione talis’
(een ingedrongen tiran) placht te noemen.20
Het ging hier dus niet om een Amsterdams, maar om een Utrechts initiatief. In die
stad werd De Post van den Neder-Rhyn uitgegeven en de redacteur Pieter 't Hoen
was daar lid van of in ieder geval nauw betrokken bij het politieke
correspondentiegezelschap ‘Getrouw voor 't Vaderland’. Tot die club behoorde de
kern van het Utrechtse verzet tegen de stadhouderlijke invloed. Het had niet alleen
gewone burgers als leden, maar met Paulus d'Yvoy in ieder geval ook één vroedschap.
Uit de geheime correspondentie van ‘Getrouw’ met een van de belangrijkste
pensionarissen uit Holland valt af te leiden dat het genootschap zelf via nummer 214
het eerste schot loste in de nieuwe campagne tegen Brunswijk, maar daarna graag
het initiatief aan Amsterdam liet.21 Holland kon echter wel op organisatorische en
publicitaire steun uit Utrecht rekenen. In dezelfde brief werd voorgesteld dat
‘Getrouw’ via zijn connecties de steden in Gelderland en Overijssel voor het verzet
tegen Brunswijk zou proberen te winnen, wanneer de regent uit Holland de Hollandse
en Zeeuwse steden zou bewerken. Max d'Yvoy, een lid van ‘Getrouw’ en broer van
Paulus d'Yvoy, probeerde bovendien het publieke debat te beïnvloeden. Onder het
pseudoniem Ultrajectinus schreef hij al veelvuldig in het nieuwe opinieblad De
Politieke Kruyer. Op 10 mei 1784 handelde zijn bijdrage over de voorgeschiedenis
van de affaire Brunswijk en trachtte hij de negatieve beeldvorming over de actie uit
1781 weg te nemen. In dat jaar was geen sprake geweest van een haatdragende
oppositie van enkele heethoofden, aldus Ultrajectinus, want er bestonden ook toen
al geruchten over een geheime acte, alleen kon er toen niets bewezen worden. Nu
de kwestie door De Post van den Neder-Rhyn opnieuw was opgerakeld moest er
maar eens volledige opening van zaken komen.22 De tactiek is duidelijk. Eerst
verspreidde ‘Getrouw’ zelf het gerucht via een staatkundige droom, daarna was er
aanleiding om het publieke debat verder op gang te brengen en op acties aan te
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De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 214, 528.
‘Wij hadden reeds verscheide maalen aenschrijving uyt Holland gehad over den inhoud van
no. 214 der Post van de Neder-Rijn; dog wij willen niet ontfeinsen, dat, hoewel ons de
noodsakelijkheid van deeze zaak te pousseeren ten klaarste bleek, en geneegen waaren alle
het mogelijke tot een goed succes bij te brengen, wij teffens van oordeel waren, dat, daar de
stad Amsterdam den hertog het eerste aengetast had, in den beginne der onlusten met
Engeland, en ter dier tijd om gegrondene reedenen (die thans uyt de weg geruimt zijn) verpligt
geweest is sijn voorgenome plan maar ten deelen te kunnen uytvoeren, zonder dat aen de
natie de oorsaak der niet volvoering gebleeken is, en daar door het vermoede van eene
onbesonne stap teegens den hertog gedaan te hebben bij veelen niet weggenomen is, het
dierhalven niet dan tot eene volkome justificatie voor die stad dienen konde, dat dezelve, of
ten minste andere steeden van Holland, deese zaak wederom het eerste op het tapijt bragten,
en also hun begonne plan volvoeren’ (K.J.F.C. Kneppelhout van Sterkenburg ed., ‘Politieke
brieven uit de jaren 1784, 1785 en 1786, meerendeels van den heer Maxim. d'Yvoy’, Kroniek
van het Historisch Genootschap XXX (1874) 244-245). De originelen bevinden zich in het
archief van Cornelis de Gijzelaar, destijds pensionaris van Dordrecht en een van de leidende
politici in Holland. De meeste brieven lijken echter niet aan hem persoonlijk geschreven:
ARA, Derde Afdeling, Archief C. de Gijzelaar, nr. 19.
De Politieke Kruyer III, nr. 133, 1971-1975.
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dringen. Ook aan het vervolg van de campagne tegen Brunswijk leverde Ultrajectinus
nog publicitaire bijdragen.23
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Inmiddels had Holland inderdaad het voortouw genomen en werd er een commissie
met de pensionarissen De Gijzelaar (Dordrecht) en Van Berckel (Amsterdam) en de
raadpensionaris Pieter van Bleiswijk afgevaardigd naar de stadhouder. Op 14 mei
1784 werden zij door Willem V ontvangen en maakten zij hem duidelijk dat de acte
van consulentschap openbaar gemaakt moest worden. De stadhouder antwoordde
dat hij dit al enige tijd van plan was en gaf op 24 mei inderdaad opening van zaken
aan alle provincies en de Staten-Generaal. In zijn begeleidende brief aan de Staten
van Holland sprak hij de overtuiging uit dat de nu openbare acte aantoonde dat alle
geruchten ‘volkomen ongefundeert’ waren.24 De stemming was echter anders dan in
1781. Potentiële steun voor de verwijdering van Brunswijk was in verschillende
provincies zowel in steden als in ridderschappen aanwezig. Een bij voorbaat gelopen
koers was de verwijdering van Brunswijk echter niet en over de te voeren tactiek
werd druk overlegd. Een belangrijke complicatie vormde de raadpensionaris Van
Bleiswijk zelf. Een voorstel om te onderzoeken wie in 1766 de acte had opgesteld
werd ongewenst geacht door de politieke kopstukken uit Holland, onder wie Van
Berckel, die zeer goed wisten dat het hier om Van Bleiswijk ging. Wanneer de laatste
zou merken dat zijn persoon bij de hele kwestie betrokken raakte, bestond het gevaar
dat hij, eenmaal in het nauw gebracht, Brunswijk en Willem V zou gaan steunen.25
Daarmee zouden zij de invloed op de raadpensionaris kunnen verliezen. In Amsterdam
stemde Van Berckel uiteindelijk toch in met het voorgestelde onderzoek naar de
auteurs.26 Dat heeft echter niet meer plaatsgevonden en de Hollandse matadors, zoals
ze genoemd werden, hielden Van Bleiswijk onder de duim door de kennis over zijn
betrokkenheid bij de acte als politiek chantagemiddel te gebruiken. Van Bleiswijk
had zijn ambt eigenlijk voortijdig willen neerleggen, maar kreeg geen ruimte voor
een waardige aftocht.27
De oppositie tegen Brunswijk was inmiddels wel al via de officiële kanalen in
gang gezet. Friesland beet het spits af en kwam op 11 juni met een resolutie waarin
men de acte ongeldig verklaarde. Volgens ingewijden was dit een zet van Van Berckel,
die de Friezen de kastanjes uit het vuur liet halen en zelf de resolutie zou hebben
opgesteld.28 Daarna volgde de belangrijke stem van Holland. Op 18 augustus
verklaarden de Staten uit deze provincie dat Brunswijk zich op ‘clandestiene wyze’,
dus buiten kennis van alle provincies om, had ingedrongen in alle politieke zaken
van de Republiek en daarmee ‘een zeer gevaarlijk persoon’ was geworden.29 Dat was
meer dan een ‘altoosduurende hinderpaal’, de termen waarmee Rendorp c.s. hem in
1781 hadden beschreven. Ook Holland achtte de acte ongeldig en drong net als
Friesland aan op verwijdering van de hertog uit de Republiek. De gelijke termen van
beide resoluties hoefde niet te verbazen, want volgens ingewijden zou ook de
Hollandse reso24
25
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Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken I (1784) 972.
Van Berckel en Zeebergh (pensionaris van Haarlem) werden hiervan overtuigd door L.G.
Rouse, gedeputeerde namens Overijssel bij de Staten-Generaal en tevens vertrouweling van
Willem V in die provincie: Krämer ed., Gedenkschriften Hardenbroek V, 394. Voor Rouse,
zie: Gabriëls, Heren als dienaren, 244-247.
De Bell, ‘Eendracht maakt macht’, 14, noot 39.
Gabriëls, Heren als dienaren, 150-151; Meiboom, ‘Pieter van Bleiswijk’, 230-231.
Krämer ed., Gedenkschriften Hardenbroek V, 430.
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken II (1784) 1380-1382.
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lutie van de hand van Van Berckel zijn geweest.30 Met de uitspraak van Holland was
de toon gezet. Later volgde Zeeland nog met een voor de hertog negatief oordeel,
waarna Brunswijk op 10 oktober 1784 onder de druk bezweek en al zijn functies
neerlegde. Hij verliet de Republiek kort daarna.
De rol van de politieke pers is in de kwestie Brunswijk zeer belangrijk geweest.
Regenten droegen direct of indirect bij aan wat er werd gepubliceerd en werden zelf
uiteraard ook weer beïnvloed door allerlei commentaren. Daarnaast verschenen er
vele pamfletten waarin een grote creativiteit aan de dag werd gelegd in het neerhalen
van een publieke figuur. Het politieke spel werd verpakt in verhalen en gedichten,
preken en gefingeerde gesprekken, testamenten en inboedelinventarissen, toneelspelen,
en natuurlijk ook in spotprenten. In de historiografie over de kwestie Brunswijk is
vooral de schuldvraag aan de orde gesteld. Na de heftige aanvallen van de patriotten
verschenen er enkele studies die een rehabilitatie beoogden. Die ontmoetten op hun
beurt weer kritiek, zodat er uiteindelijk een meer afgewogen oordeel ontstond,
gebaseerd op uitgebreid archiefonderzoek.31 Zoals meestal echter zeggen bewuste
provocaties meer over de provocateurs zelf dan over het doel waarop zij zich richten.
De campagne tegen Brunswijk is dan ook zeer geschikt voor een eerste beeldvorming
over de politieke ideeën, de retoriek, de inventiviteit (en de banaliteit) van de patriotten
rond 1784. Tegen de hertog van Brunswijk werden immers alle registers
opengetrokken.
Een belangrijke aspect van vrijwel alle commentaren is dat Brunswijks karakter
en daden met de republikeinse vrijheid onverenigbaar zouden zijn. De voogd van
Willem V, zelf in een monarchaal klimaat opgevoed, zou zich in 1766 op een
inconstitutionele wijze hebben opgedrongen aan zijn pupil die in dat jaar als
erfstadhouder en kapitein- en admiraal-generaal de belangrijkste ambstdrager in de
Republiek was geworden. Als republikeins opvoeder van de prins zou hij hebben
gefaald: ‘Heeft men hem Xenophon, Tacitus, Livius, Plato, onder de oudere,
Telemachus, Grandison, onder de hedendaagsche, De Groot, Hooft, Wagenaar, onder
onze vaderlandsche schrijvers, in handen gegeeven?’, aldus een vier nummers tellend
commentaar van De Post van den Neder-Rhyn op de tekst van de acte.32 De
veronderstelling dat Willem V alleen vorstenliteratuur had gelezen leek niet helemaal
onterecht. Op een grote gevoeligheid voor republikeinse waarden kon men hem
zelden betrappen. Wanneer de verwijdering van Brunswijk of het idee van een
stadhouderlijke raad aan de orde werd gesteld, placht hij steevast te antwoorden: ‘aut
Caesar aut nihil’.33
Voor degenen die Willem V uitsluitend als een ambtenaar van de Republiek
beschouwden leek de prins inderdaad verkeerd apgeleid door Brunswijk. Een
pamflettist speelde hier handig op in en benutte het imago van Machiavelli als adviseur
van tirannen (vanwege Il Principe). Brunswijk kreeg het ironische advies om diens
oeuvre te lezen: ‘Voor een mentor is een diergelijk werkje onontbeerlijk. - en elk
pupil die voortaan het geluk zal hebben zich eleve van uwe excellentie te noemen,
30
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Krämer ed., Gedenkschriften Hardenbroek V, 455.
Zie: N.A. Bootsma, De hertog van Brunswijk 1750-1759 (Assen 1962) 1-3.
De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 242, 773. Vgl. Vaderlandsch sermoen over de dimissie
van den heere hertog van Wolffenbuttel, door hun ed. gr. mog. de heeren staeten van Holland
en West-Friesland, 17 [Knuttel 20785]; De prince vlag, oranje boven, 30. [Knuttel 20752]
Krämer ed., Gedenkschriften Hardenbroek V, 357, 363 en 412.
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mogelijkheid der maatschappij van eenig nut zijn, vooral niet van deeze vrije
republiecq.’34 Voor de patriotten van 1784 was een van de zinnebeeldige prenten uit
1766 duidelijk achterhaald (afbeelding 1). De mentor die Willem V had opgevoed
was niet Minerva geweest, de godin van de wijsheid, maar de dikke hertog uit
Brunswijk als de reïncarnatie van Machiavelli.
De effecten van die opvoeding meende men ten overvloede in de acte van
consulentschap terug te vinden. Regel voor regel werd die in De Post van den
Neder-Rhyn ontleed, waarbij een grote gevoeligheid aan de dag werd gelegd voor
alles wat men daadwerkelijk of symbolisch oneigen achtte aan een republiek. Zo
vond men de aanhef al niet zuiver omdat daarin de titels ‘prins van Oranje’ en
‘erfstadhouder’ op één lijn waren gezet, terwijl toch de eerste een titel van
soevereiniteit betrof en de tweede een ondergeschiktheid aan een soeverein aangaf.35
Ook de eerste regel werd afgekeurd want daar kwamen de woorden ‘bij de aanvang
onzer regeering’ in voor en het stadhouderschap vond men allerminst een regering:
‘wanneer het genoomen word naar den uiterlijken praal der voorgaande titels en den
geheelen inhoud der acte, schijnt het even zoveel te zeggen, als of een Engelschman
spreekt van eene acte, gemaakt in zulk of zulk jaar der regeering van zulk of zulk
eenen vorst’.36 Evenmin kon men zich vinden in de zinswending waarin de provincies,
steden en plaatsen beschreven werden als ‘onder ons erfstadhouderschap
ressorteerende’. Willem V droeg wel de grafelijke waardigheid over Buuren en
Culemborg, zo vond men, maar dat veroorloofde hem niet deze generalisering. In
dit stadium van de analyse was men daarover echter al niet meer verwonderd ‘daar
deze gantsche acte niets dan souverainiteit en despotismus ademt’.37
Hetzelfde thema van een toenemende ‘monarchisering’ van de republiek werd op
meer ludieke wijze verwoord in de fabel van De patriottische artz. Doelend op de
machteloosheid tijdens de recente oorlog tegen Engeland, merkte de auteur op hoe
gevaarlijk en besmettelijk de slaapzucht was bij republikeinse overheden. Hij had
bij toeval een medicijn gevonden, maar of dat voor Nederland heilzaam was, leek
twijfelachtig. Het was een onbekende oranje appel, die hij van een boom in Gelderland
had mogen plukken. Naast die boom had een grote plant gestaan die zeer veel plaats
in beslag nam (dikke hertog). Deze was bedekt door een glazen koepel omdat hij een
gevaarlijke geur afscheidde. Het gewas heette Wolfsbauch en was uit Duitsland
afkomstig. De arts nam een klein takje mee om het uit te proberen. De uitwerkingen
bleken opmerkelijk. Het eerste proefdier was een Engelse dog, die wat aan het kwijnen
geraakt was sinds hij met een Spaans hondje en nog twee anderen had gevochten
(Zevenjarige Oorlog). Na inname van de plant bleek het beest prompt zeer vitaal,
maar ook ongelooflijk kwaadaardig. De tuin van de arts had er al aanzienlijk onder
geleden. Daarna probeerde hij de plant uit op een Engelsman die de tering had en
dus toch niets had te verliezen. De man genas onmiddellijk, maar weigerde ineens
zijn uitstaande schulden te betalen. Ten slotte gaf hij de plant aan een geboren
Nederlander met koorts. De uitwerking was nu contraproductief. De persoon werd
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Momus Secundus aan zyne excellentie den hoog edelen en hoog welgeboren heere Louis van
Brunswyk Wolfenbuttel, veldmaarschalk &c (1784) 41. [Knuttel 20781]
De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 241, 764-765.
Idem, 765.
Idem, nr. 243, 783.
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clusie moest wel zijn dat de plant zeer geschikt bleek voor de Engelse natie, dat wil
zeggen de onderdanen van een monarchie, maar niet voor vrije Nederlanders ofwel
republikeinen. Helaas werd de reuk van de Wolfsbauch tegenwoordig ook op het
Binnenhof geroken en was de slaapzucht nogal wijd verbreid. Of de Oranjeappel een

Afbeelding 4: ‘Patriottische Slagttyd’ (Stichting Atlas Van Stolk, Rotterdam, nr. 4556)
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probaat tegengif was kon de arts nog niet zeggen. Hij had hem nog niet
uitgeprobeerd.38
Inventief was ook het gebruik van de formule van een veilingcatalogus of
inboedelinventaris. Daarin kon men Brunswijk als anti-republikein typeren of kwetsen
aan de hand van talloze verzonnen privé-collecties. Zo lijkt de Beredeneerde catalogus
opgesteld door een aanhanger van de Hollandse republikeinse traditie. Onder de
rariteiten en oudheden uit Brunswijks bezit plaatste deze auteur enkele curieuze
voorwerpen. De hertog bezat het zwaard waarmee Oldenbarnevelt was onthoofd,
een doosje met bebloed zand dat ter plaatse van de executie was opgeraapt, en het
bekken van Jan of Cornelis de Witt ‘het welk men menigmaal tot een drinkschaal
gebruikt heeft’. Ook de pen waarmee de acte van consulentschap getekend was
bevond zich in de collectie. De hertog bezat opmerkelijk genoeg ook Hugo de Groots
De jure belli ac pacis, maar dat werk had veel geleden. Verschillende bladzijden
waren eruit gescheurd of besmeurd, aldus de catalogus.39 Dit thema werd ook in een
andere inventaris aangesneden. Onder de boeken van de hertog vindt men daar een
netjes bewaard werk over de heerszucht, verder het enige exemplaar van de daden
van Lucifer, en ten slotte een werkje over de vrijheid ‘waar van de tytelplaat
gescheurd, en de bladeren door Brunswyker worst bemorst zyn, vol met
bourgonjewyns vlakken, en Engelsche momsvlakken, zeer deerlyk om aan te zien’.40
Met deze inventaris bereiken we ook het niveau van het banale. In de categorie
rariteiten staat hier niet het lichaamsdeel van een republikeinse martelaar, maar
ontmoeten we ‘de mannelijkheid van de hartog op sterk water’.41 Het gaat hier om
een van de vele grollen over de hertogs gebrekkige viriliteit. Deze was het gevolg
van een ongelukje op het slagveld, toen de hertog te paard zittend tussen de benen
was geschoten, aldus een in dit opzicht correcte levensbeschrijving van patriotse
makelij.42 Dit thema vormde, naast 's hertogs corpulentie, het tweede grote mikpunt
van openbare spot. Sommigen wisten zelfs te vertellen dat er tussen beide lichamelijke
kenmerken een verband was. In oud-testamentische stijl orakelde de auteur van de
Drie boeken der antichrist. ‘Ende die zelve krygsoverste was zeer dik, ende was eene
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De patriottische artz, betoogende de schaadelyk- en verderfelykheid der slaapzucht en
aanweizende de onfeilbaare hulpmiddelen dienende zo wel ter bevoordering als ter geneezing
van de voorsch: ziekte: welke hulpmiddelen door gem: artz op eene zeer toevallige wyze
ontdekt, en door verscheidene proefneemingen bevonden zyn zeeker te gaan, passim. [Knuttel
19836]
Beredeneerde catalogus van een fraaije en capitaale inboedel, ... Alles met veel moeiten en
kosten in veele jaaren byëen verzameld door den hertog Louis van Bronswyk Wolffenbuttel.
Zullende het bovenstaande by executie verkogt worden in 's Hage den Iste October dezes
jaars, door de makelaars: Jan Bourgonje en Barent Mom, by wien nader onderrigting te
bekomen is. De catalogus word uitgegeven: in 's Hage by J.P. Gosse, en te bekomen te
Amsterdam by Arends en Uurling, 14-15 en 21. [Knuttel 20792]
Inventaris van alle roerende en onroerende goederen, van den in leven zynde trouwhartigen
veldmarschalk van dezen staat; den heere hartog Louis van Brunswyk Wolvenbuttel..., 7.
[Knuttel 20791]
Idem, 6.
[N. Hoefnagel], De levens-beschryving, van de prins Louis, van Bronswyk Wollefen-Buttel
veldmaarschalk deezer staat ..., 7. [Knuttel 20523]
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gesneedenen, ende dit was de reeden dezelve zo dik was.’43 De spotprent behorende
bij het
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[N. Hoefnagel], De drie boeken der antichrist; vervattende de onchristelyke bedryven, van
een Spaanschen, ende drie Nederlandsche voorlopers, der antichrist, en eindelyk, de
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pamflet de Patriottische slagttyd illustreert de vele mogelijkheden die Brunswijk als
object van publieke belediging bood (afbeelding 4).44 De hertog is hier dubbel
‘gesneden’. Kaat Mossel, de Oranjegezinde volksvrouw uit Rotterdam, wijst op de
bekende tere plek, terwijl ook de scène op de achtergrond een verwijzing is naar het
‘ongelukje’ van de hertog. Iemand anders heeft de hertog verticaal opengesneden,
waarna verraad, roof- en vraatzucht te voorschijn komen.45
De kwestie Brunswijk is met dit al een mooie graadmeter van de veranderingen
in de Nederlandse politieke cultuur aan het einde van de achttiende eeuw, De
stilzwijgende acceptatie van de acte van consulentschap in 1766 staat in scherp
contrast tot wat het jaar 1784 bood: sarcasme en humor, politieke partijvorming,
geheim overleg en nationale samenwerking tegen de Duitse hertog. Het ongegeneerd
lasteren, schrijven, lezen en gelezen worden, dit alles bepaalde in belangrijke mate
de sfeer van de jaren tachtig, waarin het republikeinse geweten van Nederland werd
opgefrist en van nieuwe impulsen voorzien. Dat deze crisis in republikeins Nederland
veel ruimte bood om persoonlijke frustraties af te reageren en conflicten te beslechten
is onmiskenbaar. Ook financieel gewin speelde een belangrijke rol in de dynamiek
44
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Zie voor de mogelijke uitgever: bijlage 1. Een mooie reactie op deze prent geeft R.M. van
Goens in zijn oorspronkelijk Engelse levensbeschrijving van 1789: ‘Ik kende eene jonge
vrouw uit onze stad [= Utrecht], die te Amsterdam gehuwd was; zij was vóór haar huwelijk
een bevallig, goedhartig, zacht meisje geweest. In dien tijd kwam er een plaat in 't licht, den
hertog van Brunswijk voorstellende, met zijn dikken buik opengesneden, uit wiens daaruit
barstende ingewanden men eene menigte Engelsche guinjes zag rollen. Mijne jonge vrouw
beroemde zich deze prent naast haar bed te hebben hangen. Ik zie er, zeide zij, alle morgens
naar, en weder des avonds eer ik in 't bed spring, en stel mij de verrukking voor die het zijn
zoude, met mijne handen deze ingewanden vaneen te rijten. Wie zou niet met Macbeth tegen
zulk eene vrouw zeggen: “Wijf, baar mijn geene dochters”. En wat moest niet de inborst zijn
van een volgend geslacht, gesproten uit zulke ouders’: H.W.T. Tydeman ed., ‘Eigen
levensbeschrijving van R.M. van Goens’, Handelingen van het Provinciaal Genootschap
van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het jaar 1867, 19-112, aldaar 70.
Zie ook het begeleidende gedicht in Patriottische stagttyd: zynde een St. Nicolaas present
voor de antipatriotten, 15 [Knuttel 20807]:
‘Zyn darmen waaren meest gevuld
Met zilverzand, en zwaar verguld;
Zyn maag was overlaân van spys,
Door hem gekogt tot goede prys;
Want alles had hy snood gestoolen,
En in zyn dieve maag verschoolen;
Zyn nieren waaren opgezwollen
Van 't zuipen en ontugtig zollen,
Zyn gantschen bast was vet en glat
Van 't goed dat hy gestolen had.
Maar 't harte was het snoodste nog,
't Was vol verraad en boos bedrog:
Zyn kop was vol van valsche raad,
Zyn oogen waaren vol van smaad;
Zyn dikheid en gevloekte zeden,
Had buiten dat byzondre reden.
Want hy - hy was gecastereerd,
En tot een half-man verneerd:
Zyn blaas was vol Bourgonje nat,
Dat hy met prins geslobberd had;’
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tussen de ver-
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koopcijfers en de schaal van subversiviteit een rechtstreeks verband bestond. Het
gaat te ver om te beweren dat de politiek heel Nederland in zijn greep had. Niet iedere
uithoek werd bereikt en het dagelijks leven ging, zeker in afgelegen
plattelandsgebieden, gewoon zijn gang. Maar elk onbeduidend feit kon wel in politieke
termen worden vertaald. Want wie dacht dat de mannelijkheid van de hertog niets
te maken had met politiek heeft het mis, aldus een dichter die terecht onbekend is
gebleven: ‘Gelukkig dat de schelm, het ondier van ons land, tot Neêrlands grootste
vreugd, toevallig wierd ontmand. Wat wil dit zeggen tog? (riep Tryn) 't kan ons niet
raken. Wel veel want hy kan nu geen landverraders maken.’46
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Drie puntdichten, nr. 1. [Knuttel 20800]
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I Tussen Oranje en Loevestein (1766-1780)
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1 Republikeins besef in Nederland
De zaal, waar in wy t'zaam vergadren,
En tot dat oogmerk is bereid,
Pronkt met de beelden van 's lands vadren;
Door misverstand en onbescheid,
Door uit-en inlandsche tirannen
Mishandeld, boos vervolgd, geplaagd,
Beroofd, en uit het land gebannen,
Hier ziet men Bredero, beklaagd,
Om 't droef mislukken van zyn poogen.
Hier ziet men gryzen Barneveld
Maar nimmer dan met vogtige oogen,
Wyl 't hart van toorn klopt en zwelt.
De Bikkers, Hoofden, Sweersen, Grooten,
De Bynkershoeks, de Witzens, dat,
Dat zyn, ô myn geloofsgenooten!
Uw' heiligen, om 't meest geschat.
[E. Wolff-Bekker], De anveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis.
In rym gebragt door eene zuster der Santhorstsche gemeente (z.p., z.j.).

1.1 Simon Styls ‘zetel van het waar geluk’
Simon Styl wordt algemeen beschouwd als een van de eersten die een geschiedenis
van Nederland naar de normen van de verlichte historiografie hebben geschreven.1
Zijn veelgelezen Opkomst en bloei van de Republiek der Vereenigde Nederlanden
(1774) is een voorbeeld van wijsgerige geschiedschrijving.2 Bij Styl maakte een
chronologische behandeling van de politieke geschiedenis plaats voor een meer
analytische beschavingsgeschiedenis in bredere zin. Zijn werk verschilde in dat
opzicht in belangrijke mate van de alom bekende en gematigd staatsgezinde
Vaderlandsche Historie van

1

2

Zie: H. Smitskamp, ‘Simon Stijl als verlicht geschiedschrijver’, Bijdragen voor de
Geschiedenis der Nederlanden 6 (1952) 199-217; Leeb. Ideological origins, 122-136; A.Th.
van Deursen, ‘Wijsgerige geschiedschrijving in Nederland’ in: J.A.L. Lancée ed., Mythe en
werkelijkheid (Utrecht 1979) 103-120, aldaar 112; C. Offringa, ‘Classicisme en Verlichting:
Wagenaar, Stijl en Van der Spiegel over de Middeleeuwen’ in: H.B. Teunis en L. van
Tongetloo ed., Middeleeuwen tussen Erasmus en heden (Amsterdam/Dieren 1986) 63-87,
aldaar 77-84; E.O.G. Haitsma Mulier, ‘“Hoofsche papegaalen” of “redelyke schepsels”:
geschiedschrijvers en politiek in de Republiek in de eerste helft van de achttiende eeuw’,
BMGN 102 (1987) 450-475, aldaar 450.
[Simon Styl], De opkomst en bloei van de Republiek der Vereenigde Nederlanden;
voorafgegaan door eene verhandeling over de opkomst en den ondergang van oude en
hedendaagsche republieken (Amsterdam/Harlingen 1774).
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Jan Wagenaar uit 1749-1759. Factoren als klimaat, bodemgesteldheid, zeden en
wetten wogen bij Styl bovendien zwaarder dan de Goddelijke sturing waarin de
calvinistisch-orangistische geschiedschrijving een dwingende verklaring zocht.3 Het
centrale thema was de ontwikkeling en bestendiging van de vrijheid. Styl volgde de
moeizame vrijheidsstrijd van de inwoners der lage landen, die na vele dieptepunten,
in de tweede helft van de achttiende eeuw zijn bekroning zou hebben gekend in een
vrije, bloeiende en vooral stabiele republiek. Een godswonder was dat misschien
niet, maar een klein mirakel toch zeker.
Republieken, zo wist men in de achttiende eeuw, waren staatkundige experimenten
met een hoge inzet en een hoog risico. Zij realiseerden weliswaar een grote mate van
interne vrijheid en gelijkheid, maar waren noodzakelijkerwijs kleinschalig. Tot de
Amerikaanse federale constitutie van 1787 en de Franse Republiek van 1792 was de
algemene opinie dat alleen in kleine gemeenschappen de saamhorigheid en morele
instelling aanwezig konden zijn die de basis vormden voor een niet-hiërarchisch
politiek stelsel. In het achttiende-eeuwse Europa voerden echter monarchieën als
Frankrijk, Engeland en Pruisen de boventoon. De republieken die nog wel bestonden
waren in importantie afgenomen of leken van hun egalitaire natuur vervreemd. Over
bij voorbeeld de interne vrijheid en gelijkheid in Italiaanse stadstaten als Venetië en
Genua hadden weinigen nog illusies. Het Zwitserse Eedgenootschap met in sommige
kantons een directe democratie, appelleerde nog het meest aan het republikeinse
ideaal, maar een rol van politieke betekenis speelde het Alpengebied niet.
Republikeinse idealen leefden nog sterk in Europa, maar als staatkundige optie leek
de niet-monarchale staatsvorm op zijn retour. De republiek, aldus de Italiaanse
historicus Franco Venturi, ‘was separated from the historical forms it had taken in
the past, and became increasingly an ideal which could exist in a monarchy such as
the English one at the beginning of the eighteenth century, just as it could spread on
the continent. It became an incitement to liberty beyond the historical circumstances
of the past on either side of the Channel. It was the seed of an enlightened utopia.’4
Dat in de achttiende eeuw de monarchieën bloeiden en de republieken kwijnden was
een opvatting die velen in Europa onderschreven. In het geschiedverhaal van de
Harlinger Simon Styl leek op het eerste gezicht de Nederlandse Republiek de
uitzondering op deze regel.
Styls verlicht-optimistische visie uit 1774 kreeg extra cachet door het contrast met
de verhandeling die de eerste driehonderdzesenzeventig pagina's beslaat in deze
eerste editie van Opkomst en bloei. Deze verhandeling schetste de lotgevallen van
het oude Sparta, Athene, Thebe, Rome en Carthago, en de kwaadaardige gevolgen
van weelde, passies en partijvorming voor de publieke moraal. De auteur van dit
werk was de excentrieke Engelse parlementariër Edward Wortley Montagu.5 Hij was
3
4
5

Vgl.C. Huisman, Neerlands Ismël. Het natiebesef der traditioneel gereformeerden in de
achttiende eeuw (Dordrecht 1983) 61-85.
F. Venturi, Utopia and reform in the Enlightenment (Cambridge 1971) 62.
Hij was de zoon van Mary Wortley Montagu. In 1762 gaf hij zijn parlementszetel op en
begon aan een opmerkelijke ‘grand tour’. Het verblijf in Rome bracht hem onder andere in
contact met Winckelmann. Zijn overige lotgevallen leverden niet alleen wetenschappelijke
faam op maar maakten van hem ook ‘the hero of much vulgar and indecent romance’: Sidney
Lee ed., Dictionary of National Biography XXXVII (Londen 1894) 237-240. Over zijn contact
met Winckelmann: Hein. L. van Dolen en Eric M. Moormann, Johann Joachim Winckelmann.
Een portret in brieven (Baarn 1993) passim.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme
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torische ervaring besloten lag voor de Engelse staat uit het midden van de achttiende
eeuw: ‘We may plainly read our own fate in their catastrophy’, aldus het voorwoord.6
Onder andere het nut van een burgermilitie en het gevaar van huurlegers werden
herhaaldelijk uit de klassieke voorbeelden afgeleid, waarmee het geschrift ook
inspeelde op de militiedebatten in Engeland rond 1757. In tegenstelling tot de andere
republieken zag Montagu Carthago ook als een positief voorbeeld, aangezien deze
handelsrepubliek lange tijd in staat was geweest, ondanks de vergaring van
rijkdommen, een republikeinse, publieke moraal te bewaren.7 Zijn geschrift kende
verschillende Engelse edities en een Franse bewerking door F.H. Turpin. Via de
Franse versie is de Nederlandse vertaling tot stand gekomen.8 Styl beschouwde de
verhandeling als een uitmuntend geschrift ter lering en ontspanning. Zijn eigen
verhandeling werd ook niet opnieuw genummerd, maar liet zich lezen als een
uitbreiding van die van Montagu. Het opmerkelijke effect daarvan was, dat bij de
ondergang van de klassieke republieken en de serieuze waarschuwingen aan het
adres van Groot-Brittannië de Nederlandse Republiek zeer gunstig afstak. Was hier
sprake van hybris, zelfvertrouwen of ironie?
Als er in Styls optiek iets kenmerkend was voor de Nederlandse Republiek, dan
waren het wel de Nederlanders. Styl baseerde zijn optimisme op wat in zijn ogen
een nationale karaktertrek was. Zijn vaak Hollandocentrische visie veronderstelde
hij moeiteloos van toepassing op de overige provincies. In Holland was volgens Styl
al in de vroegste tijden een vrijheidsdrang ontwikkeld en die zou sindsdien in het
bloed zijn gebleven. Dit gegeven voerde hij steeds weer op als een verklarende factor.
De strijd tegen onderdrukking zou al zijn ingeluid met de Baraafse opstand onder
Claudius Civilis.9 Later constateerde hij weliswaar een machtsstrijd tussen de graven,
de adel en de steden, maar ondanks alle onderlinge rivaliteit, tweedracht en misleiding
waren het altijd de vrijheidsgenen die op het beslissende moment een dreigend juk
afwendden. De Nederlanders verschilden in dit opzicht van vele andere volken. Het
was, zo meende Styl, ‘een eigene trek’.10 De ontwikkeling van deze diep ingewortelde
afkeer van overheersing had volgens Styl een specifieke oorzaak. Vooral via de
koophandel waren landbouw, nijverheid, kunst en wetenschappen tot bloei gekomen
en daarmee het geluk en de liefde tot de vrijheid. Nadrukkelijk liet Styl weten dat
de koophandel al in een zeer vroeg stadium in deze landen was ontstaan en dus zeker
niet als een verworvenheid van de pas in de zestiende eeuw ontstane republiek

6

7
8

9
10

E.W. Montagu, Reflections on the rise and fall of the antieur republicks. Adapted to the
present state of Great Britain (tweede druk; Londen 1760) 13. Zie ook: Caroline Robbins,
The eighteenth-century commonwealthman. Studies in the transmission,development and
circumstance of English liberal thought from the restoration of Charles II until the war with
the thirteen colonies (Cambridge, Mass. 1961) 293-294.
Over Montagu en Carthago: Peter N. Miller, Defining the common good. Empire, religion
and philosophy in eighteenth-century Britain (Cambridge 1994) 104-117.
Het werk heeft waarschijnlijk als handboek gefungeerd. De Engelse edities dateren van 1759,
1760, 1769 en 1778, de Franse van 1769 en 1796. Zie: Jonathan Curling, Edward Wortley
Montagu 1713-1776: the man in the iron wig (Londen 1954). De Nederlandse vertaling is
gebaseerd op de Franse bewerking van 1769 en is alleen in de eerste editie van Opkomst en
bloei, uit 1774, opgenomen.
Styl, Opkomst en bloei, 381.
Idem, 436, 449 en 455.
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beschouwd mocht worden.11 Reeds in de Romeinse tijd zou er enige handel zijn
geweest en later

11

Idem, 456.
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onder de graven waren die activiteiten aanzienlijk uitgebreid. De al zo vroeg
herkenbare vrijheidsdrang stond hiermee in rechtstreeks verband. Niet zozeer het
klimaat, een factor die Montesquieu van belang achtte, maar de koophandel zag Styl
als de ‘vermogende ziel en zenuw van eenen groeienden staat, albezielende geest
der gevestigde maatschappyen, en leidstar der vryheid’.12
De weg die de Nederlanders naar het ongestoord genot van deze vrijheid hadden
afgelegd was lang geweest en vol obstakels. Alvorens de eigen republiek werd
gesticht, was er voortdurend strijd geleverd tegen al te heerszuchtige graven.
Verworven privileges konden echter steeds weer opnieuw worden afgedwongen en
in het Groot-Privilege van Maria van Bourgondië zag Styl de basis van de eigen
vrijheid. Het was de Nederlandse Magna Charta, het ‘wetboek der Nederlandsche
vryheid’.13 Het grafelijk gezag was echter een vanzelfsprekendheid gebleven. Zelfs
de als tiran gebrandmerkte Philips II had de Nederlanders aanvankelijk niet kunnen
afbrengen van de gedachte dat alleen een vorst, mits hij de privileges erkende, de
afzonderlijke landen kon besturen. Pas met het heerszuchtige bewind van Leicester
was het besef ontstaan dat de statenvergaderingen van elke provincie ook zelf het
oppergezag op zich konden nemen, onder erkenning van alle privileges.14 Na die
‘nuttige ontdekking’ ontstond er een nieuwe staat die, juist omdat in de Unie van
Utrecht niet alles tot in detail geregeld was, de grondslag kon worden voor het latere,
welhaast gelukzalige paradijs. Maar pas halverwege de achttiende eeuw had de
Republiek de kinderziekten van een nieuwe staat en de gevaren die republieken
plachten te teisteren overwonnen. Daarmee bedoelde Styl niet dat het staatsbestel
zou uitblinken in ondubbelzinnigheid. Hij meende bij voorbeeld dat de
soevereiniteitskwestie nooir geheel was beslist ten faveure van de gewestelijke Staten
dan wel de Staten-Generaal.15 Maar wel zou in de tweede helft van de achttiende
eeuw de stabiliteit zijn ontstaan, die in de zevenetiende eeuw met zijn soms bloedige
partijstrijd had ontbroken.
Na de restauratie van het stadhouderschap in 1748, nu erfelijk verklaard in het
huis van Oranje in mannelijke en vrouwelijke lijn, leek de gemengde constitutie
ontstaan die een vredige toekomst kon waarborgen. Bovendien vond Styl de
Nederlandse Republiek ook qua omvang in goede balans. Een afzonderlijke Hollandse
Republiek bij voorbeeld, had volgens hem in de Europese machtspolitiek weinig
overlevingskansen gehad. Even kansloos zou echter een federatie zijn geweest van
de zeventien landen die in 1576 de Pacificatie van Gent hadden gesloten. De
economische tegenstellingen tussen Holland en de zuidelijke gewesten Brabant en
Vlaanderen achtte Styl onoverbrugbaar.16 De huidige omvang van de federatie en de
positie van de Oranjestadhouders waren eigenlijk niet voor verbetering vatbaar. De
stadhouderlijke republiek zoals zij nu bestond, za meende Styl, zou de Nederlandse
vrijheid voor lange tijd tegen de heerszuchtige koningen kunnen beveiligen. Zijn
hoop op een lange reeks van mannelijke nazaten was reeds voor een deel vervuld
met de geboorte van erfprins Willem Frederik in 1772. Het leek er dan ook op dat
12
13
14
15
16

Idem, 398-403.
Idem, 437.
Idem, 572-573.
Idem, 583-584.
Idem, 577-580.
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Nederland ‘de zetel van het waar geluk’ zou kunnen blijven, ‘mogelyk de eenigste
op den aardbodem’.17

17

Idem, 662.
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1.2 Een republiek op huwelijkse voorwaarden
Opkomst en bloei mocht dan in historiografisch opzicht een nieuw genre
vertegenwoordigen, de opvattingen over de ontwikkeling van Nederland als natie
waren niet origineel. Styl zou volgens latere historici bovendien blind zijn geweest
voor de werkelijke problemen van zijn tijd. Zij hebben hem en zijn tijdgenoten wel
een algemeen zelfbedrog verweten wat betreft het functioneren van de eigen staar
en maatschappij.18 Dat mag naar moderne inzichten en vergeleken bij de in macht
toegenomen Europese monarchieën zo zijn, toch heeft het zin Sryls verhandeling
ook vanuit een ander perspectief te bekijken, namelijk als bijdrage aan de ontwikkeling
van nationaal besef. Styl en veel van zijn tijdgenoten in Nederland ontleenden hun
politieke identiteit aan het idee in een republiek te leven. Het laat achttiende-eeuwse
Nederland was een al twee eeuwen oude federatie van republieken, vrij ofwel
onafhankelijk van soevereine vorsten, maar sinds 1748 bijeengehouden door een
erfelijk stadhouderschap van één persoon in alle afzonderlijke provincies tegelijkertijd.
Dit geloof in de vrijheid van de federatieve republiek was echter geenszins het gevolg
van een zelfingenomen houding of geïsoleerde ontwikkeling. Het vond ondersteuning
in de brede, internationale waardering die voor het republikanisme als
maatschappijvisie in de achttiende eeuw nog steeds bestond. Dat republieken in de
praktijk zeldzaam waren en een weinig opvallend bestaan leidden, stimuleerde in
Nederland juist het zelfbeeld. Men kan dit veroordelen als eigenwaan, maar men kan
het ook trachten te begrijpen.
De bekendste achttiende-eeuwse auteur die de waarde van de federatieve republiek
bevestigde was ongetwijfeld Montesquieu. In De l'esprit des lois had hij het dilemma
van vrije, niet-monarchale staten duidelijk verwoord: ‘Si une république est petite,
elle est détruite par une force étrangère; si elle est grande, elle se détruit par un vice
intérieur.’19 Een federatie van republieken, kleinschalig en vrij van binnen, maar
verenigd en daadkrachtig naar buiten toe, was voor dit probleem de enige oplossing.20
Een federatieve republiek zou het binnenlandse tirannen vrijwel onmogelijk maken
een machtspositie te verwerven, aangezien dat in alle aangesloten staten tegelijkertijd
zou moeten gebeuren. Een machtsgreep in slechts één ervan zou immers
onvermijdelijk oppositie oproepen van de overige. Buitenlandse overheersers
18

19
20

Smitskamp spreekt van Styls ‘zelfbedrog’ en ‘naïef-zelfgenoegzame ingenomenheid met het
bestaande’ (Smitskamp, ‘Simon Styl’, 206-213); Leeb veroordeelt Styls geschiedverhaal als
‘the perfect smug justification of the political, economic and social dreamworld most of his
contemporaries thought themselves in’ (Leeb, Ideological origins, 136); Schama refereert
aan Styls ‘balmy air of self-satisfaction’ (Simon Schama, ‘The Enlightenment in the
Netherlands’ in: Roy Porter en Mikulás Teich ed., The Enlightenment in national context
(Cambridge e.a. 1981) 54-71, aldaar 71).
Roger Caillois ed., Oeuvres complètes de Montesquieu II (Parijs 1951) 369.
Montesquieu sprak, ook met betrekking tor de Nederlandse Republiek, zowel van
‘confédération’ als van ‘république fédérative’ (Caillois ed., Oeuvres complètes de
Montesquieu II, 369-372). Over de scaatsvorm van de Nederlandse Republiek is wel opgemerkt
dat het in feite een mengvorm was van een confederatie en een federatie (J.C. Boogman,
‘The Union of Utrech: its genesis and consequences’, BMGN 94 (1979) nr. 3, 377-407. aldaar
399). Hoewel het confederale dan wel federale karakter van de Nederlandse Republiek onder
meer afhankelijk was van het al dan niet aanwezig zijn van een sterk stadhouderschap, zal
hier de term ‘federatieve republiek’ worden gebruikt voor de aanduiding van de Nederlandse
staatsvorm sinds het einde van de zestiende eeuw.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

daarentegen zouden worden geconfronteerd met de gecombineerde kracht van alle
bondgenoten tegelijkertijd. De federatieve republiek was derhalve een combinatie
van de vrijheid van

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

32
kleine republieken en de macht van grote monarchieën, zonder van de nadelen van
beide staatsvormen te duchten te hebben. Naast Zwitserland en Duitsland moest
volgens Montesquieu ook Holland (de Nederlandse Republiek) tot de contemporaine
federatieve republieken met een eeuwig bestaan worden gerekend. Voor hem kreeg
de combinatie van kleinschalige vrijheden en vereende krachten in de Nederlanden
een extra dimensie omdat hij, in navolging van François Michel Janiçon, de
Nederlandse Republiek ook wel als een federatie beschouwde van circa vijftig steden
in plaats van slechts zeven landen.21
De passages uit Montesquieu's belangrijkste werk waren in de Nederlandse
Republiek maar al te bekend en geregeld werd er met instemming naar verwezen.22
Zo constateerde Nicolaas Bondt op basis van Montesquieu dat het probleem van
kleine republieken kon worden verholpen indien zij ‘door een verbond, als tot één
lighaam’ gemaakt werden. Antoine-Marie Cerisier, auteur van het spoedig in het
Nederlands vertaalde Tableau van de Nederlandse geschiedenis, meende zelfs dat
Montesquieu, Hume en Rousseau in bondgenootschappelijke gemenebesten de meest
volmaakte regeringsvorm hadden gezien.23 Beide auteurs noemden ook historische
precedenten. Bondt verwees met instemming naar het al eeuwenoude Zwitserse
Eedgenootschap, maar concludeerde, nauwelijks verrassend, dat een veel doorluchtiger
voorbeeld te vinden was in ‘ons Vereenigd Nederland’.24 Cerisier plaatste Nederland
als federatieve republiek in een lange traditie: ‘Les amphyctions des Grecs, les
lucomonies des Etrusques, les féries des Latins, les cités des Gaules, les ligues des
Achéens, des Ioniens, des Etoliens, des Lyciens, offrent des examples mémorables
de pareilles institutions.’25 De mate van samenwerking in deze klassieke
bondgenootschappen was volgens Cerisier afhankelijk geweest van de omliggende
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Volgens M.P. Masterson zou deze interpretatie het Montesquieu gemakkelijker hebben
gemaakt om de Nederlandse Republiek te vergelijken met de klassieke stedenbonden die hij
eerder had geanalyseerd. Naast Janiçons interpretatie vindt men in De l'esprit des lois echter
ook de meer conventionele analyse van zeven provincies: M.P. Masterson, ‘Holland's fifty
republics: François Michel Janiçon and Montesquieu's federal theory’, French Studies 29
(1975) nr. 1, 27-41, aldaar 35-38; Caillois ed., Oeuvres complètes de Montesquieu II, 370 en
372.
Een inventarisatie van de Montesquieu-receptie in de Nederlandse Republiek: W.R.E. Velema,
‘Republican readings of Montesquieu: the Spirit of the Laws in the Dutch Republic’. Lezing
voor het ISECS East-West seminar, juni 1992, Napels. [ter perse]
A.M. Cerisier, Tableau de l'histoire générale des Provinces-Unies IV (Utrecht: B. Wild,
1779) 245-246. In het kader van van de problematiek van nationale zelfbeelden is de positie
van Cetisier, door zijn Franse afkomst, natuurlijk curieus. Zijn werk werd echter niet zozeer
als een Frans produkt gezien, maar als een staatsgezind werk ofwel een scherpere en
beknoptere uitvoering van Wagenaars Vaderlandsche Historie. H.W. Tydeman schreef
hierover in de negentiende eeuw: ‘Geheel in den Fransch-aristocratischen geest, en veel
sterker en stelliger dan Wagenaar geschreven, had dit werk, en heeft nog steeds buitenlands,
veel invloed op de wijze van beschouwing onzer vroegere en latere staatsgeschillen’ (W.
Bilderdyk, Geschiedenis des vaderlands. H.W. Tydeman ed. XII (Amsterdam 1839) 152).
Colenbrander noemde Cerisiers werk ‘niets dan een verdraaide en verkorte Wagenaar’ (H.T.
Colenbrander, Gedenkskken der algemeene geschiedenis van Nederland I ('s Gravenhage
1905) 4). Over Cerisier en zijn werk: Jeremy D. Popkin, ‘From Dutch republican to French
monarchist: Antoine-Marie Cerisier and the Age of Revolution’, TvG 102 (1989) 534-544.
Nicolaas Bondts behandeling van artikel 1 uit de Unie van Utrecht in: Pieter Paulus, Verklaring
der Unie van Utrecht I (Utrecht: J. van Schoonhoven en comp., 1775-1777) 1-2.
Cerisier, Tableau IV, 245.
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die kennis beoordeelde hij de door Montesquieu genoemde contemporaine
voorbeelden van eeuwige republieken. Zijn conclusie viel, net als bij Bondt, in het
voordeel uit van de Nederlandse Republiek. Zo vond hij het Zwitserse Eedgenootschap
niet meer dan ‘une image faible & imparfaite de celle des Provinces-Unies des
Païs-bas’.26 De Zwitserse cantons zouden door hun natuurlijke ligging al goed
beschermd zijn geweest en zo minder impulsen tot samenwerking hebben gekregen.
Het onafhankelijkheidsgevoel was er wellicht even sterk ontwikkeld, maar in
staatkundig opzicht achtte Cerisier de Nederlandse Republiek superieur. Het Duitse
rijk kon volgens hem helemaal geen partij bieden, want dit zou in feite geen
federatieve republiek zijn, eerder een ‘constitution féodale’ met rijksdagen waarin
het recht van de sterkste gold.27
Aan de familie van federatieve republieken werd na 1776 een nieuw lid toegevoegd,
waardoor de belangstelling voor deze staatsvorm toenam. Door de
onafhankelijksheidsverklaring van de Amerikaanse koloniën was ook hier een
bondgenootschap van republieken ontstaan, met een congres als overlegorgaan (de
erkenning door Engeland volgde natuurlijk pas in 1783). In het Angelsaksische
taalgebied sprak men overigens over een ‘confederation’ en werd de term ‘federation’
juist gebruikt voor de centralisatie van macht in de grondwet van 1787-1788. In de
Nederlandse Republiek werden de ontwikkelingen met enige scepsis gevolgd en zag
men geen aanleiding om aan de uitmuntendheid van de eigen staatsvorm te twijfelen.
De eerste reacties geven eerder blijk van een gevoel van zelfbevestiging en politieke
en morele superioriteit. De bekendste van deze vroege observaties zijn van de jurist
Pieter Paulus en van de philosophe Lodewijk Theodorus graaf van Nassau la Leck.
Paulus kon in zijn uitgebreide studie naar de grondslag van het Nederlandse
bondgenootschap een vergelijking met Amerika eigenlijk niet achterwege laten. In
het derde deel van zijn Verklaring der Unie van Utrecht, uit 1777, kwam hij tot een
oordeel en nam in vertaling de Amerikaanse ‘Articles of Confederation’ op. Nassau
la Lecks Brieven over de Noord-Amerikaansche onlusten werden in 1777 en 1778
geschreven en waren algemeen bekend.28
Volgens Paulus verdiende de Unie van Utrecht duidelijk de voorkeur boven de
Amerikaanse ‘Articles of Confederation’.29 Daarbij moet wel worden opgemerkt dat
Paulus niet slechts een staatkundige, maar vooral een historische vergelijking maakte.
Hij legde niet alleen twee documenten naast elkaar, maar ook twee momenten in de
geschiedenis, namelijk 1579 en 1776. Een diepgaande bestudering van de Unie van
Utrecht als produkt van de zestiende eeuw had hem er meer en meer van overtuigd
dat de opstellers een kunststuk hadden verricht. Zij hadden traditie en staatkundige
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Idem, 247.
Idem.
Nassau la Leck stamde af van een bastaard van prins Maurits: J.W. Schulte Nordholt,
Voorbeeld in de verte. De invloed van de Amerikaanse revolutie in Nederland (Baarn 1979)
125-126. De beschrijving bij A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden
(Amsterdam 1969) 25, berust op een persoonsverwisseling van Lodewijk Theodorus met
Hendrik Karel van Nassau la Leck, heer van Beverweerd en lid van de ridderschap in Utrecht.
Over de reacties op de Amerikaanse onafhankelijkheid: J.W. Schulte Nordholt, ‘The paradox
of an example: contemporary European perceptions of the American constitution’ in: Steve
Ickringill ed., The early republic. The making of a nation - the making of a culture (Amsterdam
1988) 151-166.
Paulus, Verklaring III, 253; Schulte Nordholt, Voorbeeld in de verte, 19.
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partijschappen in de Republiek ook had gewezen op de vroegere onenigheid over de
staatsvorm en de verschillende interpretaties van het woord ‘confoederatie’.30 Paulus
stemde in met de opvatting dat het Nederlandse bondgenootschap moest worden
gezien als een huwelijk ‘by welks aangaan egter, door duidelyke huwelyksche
voorwaarden, alle gemeenschap van goederen tusschen de egtgenoten uirgesloten
wordt’.31 Niettemin beval hij voor de toekomst het nemen van meerderheidsbesluiten
aan op het terrein van vredesluiting en contributie.32 Voor het averige was hij echter
van mening dat de Unie van Utrecht gebouwd was ‘op de ondervinding van lange
tyden, en, voor den tyd, waarin het gemaakt wierd, een der beste grondwetten, welken
met menschelyke wysheid immer konnen beraamd worden’.33 Paulus was in de loop
van zijn onderzoek zelfs zozeer onder de indruk geraakt dat hij een kritische
opmerking uit het eerste deel herriep. Daar had hij zich op gezag van de jurist Van
Bynkershoek laten ontvallen dat er nogal wat zwakke, tegenstrijdige en verkeerde
passages in de Unie voorkwamen. Naarmate zijn studie vorderde, zo bekende hij nu,
‘wierd ik beschaamd over myne ligtgeloovigheid’. 34 Vervolgens haalde hij het
Amerikaanse voorbeeld erbij om de wijsheid van 1579 te ondersteunen.35 Omgekeerd
kende men in Amerika uiteraard de Europese voorbeelden. John Adams, een van de
Amerikaanse ‘founding fathers’, had in 1775 het congres in Philadelphia
voorgehouden dat men in navolging van de Grieken, de Nederlanders en de Zwitsers
een confederatie zou kunnen vormen, zij het met meer overleg. De andere
confederaties leken hem namelijk ‘to have been huddled up in a hurry by a few
chiefs’.36 In Amerika moest de confederatie daarom in overeenstemming worden
gebracht met de beste theorieën en daarna gesanctioneerd door het volk. Het
Amerikaanse resultaat gaf Paulus echter bepaald geen minderwaardigheidsgevoelens.
De ‘Articles of Confederation’ waren misschien wel wat netter beredeneerd, zo
meende hij, maar dat bewees alleen dat schone schijn kon bedriegen. De Unie van
Utrecht toonde immers juist zijn wijsheid in wat erin ontbrak. De voorvaderen hadden
het nageslacht uitdrukkelijk niet willen opzadelen met gedetailleerde regelingen die
uiteindelijk nadelig konden blijken. Zij hadden niet (kunnen) voorzien waarvoor de
Unie van Utrecht later zou dienen en waren door hun wijsheid stichters geweest
zonder het zelf te beseffen.37 Beoordeeld op de eigen merites overtrof 1579 dus 1776.
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Styl, Opkomst en bloei, 520 en 583; Paulus, Verklaring III, 76-77. De reactie van Styl hierop
in: Simon Styl, De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden (tweede druk;
Amsterdam/Harlingen 1778) voorwoord 56-61.
Paulus, Verklaring I, inleiding tot de verklaring der Unie, 140-141.
Idem III, 261.
Idem, 226.
Idem, 240.
Idem, 241.
L.H. Butterfield ed., Diary and autobiography of John Adams III (New York 1964) 352. De
gedachte dat de Unie van Utrecht aan de basis van de Amerikaanse ‘Articles of Confederation’
zou hebben gelegen werd in de Nederlandse Republiek soms graag verkondigd, onder andere
door Paulus. De stelling wordt door de Amerikaanse bronnen echter nauwelijks bevestigd.
Zie: J.W. Schulte Nordholt, ‘The example of the Dutch Republic for American federalism’,
BMGN 94 (1979) nr. 3, 437-449, aldaar 440-441.
Paulus, Verklaring, 255.
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schillende delen tot een eenheid kon smeden. De enige reden dat de Unie van Utrecht
als een ‘agste wonder’ nog steeds stand hield was volgens hem gelegen in het bestaan
van zo'n ambt in de vorm van het stadhouderschap.38 Nassau la Leck was overigens
niet blind voor de gevaren van een concentratie van macht in één persoon; hij vond
dit eigenlijk meer een noodzakelijk kwaad. Wanneer de Amerikanen in de confederatie
een eenhoofdig gezag zouden creëren was zijn advies om er nauwkeurig voor te
waken dat men dit deed ‘zonder den aard eener republickynsche regeeringe te
schenden’.39 Maar zonder een eminent hoofd zou het Amerikaanse bondgenootschap
van republieken geen lang leven beschoren zijn, aldus Nassau la Leck. Het verloop
van de Amerikaanse geschiedenis zou hem, met de instelling van het presidentschap,
gelijk geven.
Van de hernieuwde aandacht voor federative republieken naar aanleiding van de
Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd was uiteindelijk ook de verhandeling van
Johan Meerman uit 1784 een produkt. De tekst was een inzending voor een in 1782
uitgeschreven prijsvraag door de Parijse Académie Royale des Inscriptions et
Belles-Lettres. Meerman vergeleek conform de opdracht de Egeïsche Liga uit de
Oudheid met de vroegmoderne Zwitserse en Nederlandse unies.40 Deze drie
bondgenootschappen vertoonden in een aantal opzichten sterke overeenkomsten,
aldus Meerman. Ze waren alle drie ontstaan uit de aanvankelijk zwakke positie van
de afzonderlijke leden en daarnaast hadden zij in het afweren van aanslagen op hun
vrijheid en rechten ook dezelfde doelstelling. Maar voor het overige benadrukte
Meerman vooral de aanzienlijke verschillen, zowel wat betreft het ontstaan, de
ontwikkeling als de aard van de drie bondgenootschappen.
De Unie van Utrecht was volgens Meerman een rechtstreeks uitvloeisel van de
zwakke positie der afzonderlijke landen; zij had in het verbond der edelen, in de Unie
van Holland en Zeeland en in de Pacificatie van Gent duidelijke voorgangers gekend
en onderscheidde zich in dat opzicht van de Zwitserse en de Egeïsche unies.41 In
snelheid en eendracht bij de vorming van het bondgenootschap hadden vooral de
Zwitsers uitgeblonken. Hier vond Meerman ‘une simplicité & une noblesse que je
perds dans les deux autres’ en hun handelwijze ‘avec un calme & un sang-froid
étonnant’ werd door de anderen niet overtroffen.42 Integendeel, de vorming van de
Unie van Utrecht was slechts na wisselende omstandigheden met pijn en moeite tot
stand gekomen en de ontstaansgeschiedenis van de Egeïsche Bond toonde ‘quelques
excès peut-être peu nécessaires’.43 In één belangrijk opzicht verschilde echter de
Egeïsche Liga weer van de Nederlandse en Zwitserse unies. Op gezag van Polybius
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L. Th. graaf van Nassau la Leck, Brieven over de Noord-Amerikaansche onlusten, den
waarschynlyken uitslag dier oorlog, en den invloed die deeze gebeurtenisse zoude kunnen
hebbe, zo op de belangens van Europa in 't algemeen, als van deezen staat in 't byzonder
(Utrecht: G.T. van Paddenburg, 1778) tiende brief, 63-64. [Knuttel 19185]
Nassau la Leck, Brieven over de Noord-Amerikaansche onlusten, elfde brief, 77-78.
J. de Meerman, Discours qui a remportè le prix de l'Acadèmie Royale des Inscriptions et
Belles-Letres, de Paris sur la question proposée en 1782: Comparer ensemble la ligue des
Achéens 280 ans avant J.C., celle des Suisses en 1307 de l'ere chrétienne, & la ligue des
Provinces-Unies en 1579; Développer les causes, l'origine, la nature & l'objet de ces
associations politiques (Den Haag 1784).
Meerman, Discours, 24.
Idem, 37.
Idem.
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de ‘souveraineté particulière’ van de steden had plaatsgemaakt voor de ‘souveraineté
générale’ van de Liga.44 De inwoners van de Zwitserse kantons en Nederlandse
provincies waren volgens Meerman in afzonderlijke volken verdeeld gebleven. Zij
stuurden immers representanten met een strikt mandaar naar de algemene
vergaderingen en kenden daarmee een ander representatiebeginsel dan de
afgevaardigden van de steden in de Egeïsche Liga, die besluiten namen ‘selon que
la raison & le bien de l'etat le leur dictoient’.45 Alleen in Zwitserland en de
Nederlanden waren dus federatieve republieken ontstaan en Meerman liet hier niet
na te wijzen op de bijzondere positie van de Oranjes. In een staatsvorm waarin zoveel
verschillende belangen verenigd waren was een centripetale kracht onmisbaar.46 Alle
drie de bondgenootschappen hadden kortom hun eigen historie en hun eigen
kenmerken. De Nederlandse federatieve republiek was slechts een van de drie, maar
ook Meerman leek er na zijn historische vergelijking zeker niet ontevreden over. Het
oordeel over Amerika, ‘sur son excellence ou son infériorité’, liet hij aan toekomstige
beschouwers over.47
De Nederlandse Republiek werd in de jaren zeventig en aan het begin van de jaren
tachtig dus geregeld vergeleken met andere federatieve republieken. Cerisier, Paulus,
Nassau la Leck noch Meerman leken echter geïmponeerd door de klassieke en
vroegmoderne voorgangers. In staatkundig opzicht leek de Unie van Utrecht een
welhaast ideale basis te hebben gelegd en niet voor niets was er in 1779, bij de
tweehonderdjarige herdenking, vooral lof te horen op deze fundamentele grondwet.48
Ook het ontstaan van de Amerikaanse confederatie van republieken werd aanvankelijk
als een zelfbevestiging ervaren. Dat ook hier gekozen was voor het type federatieve
republiek was voor Paulus bijvoorbeeld een bevestiging van de bewonderenswaardige
intuïtie die de Nederlandse voorvaderen al in 1579 zouden hebben gehad. Nassau la
Leck had gewezen op het ontbreken van een centraliserende macht in Amerika, zoals
de Nederlandse Republiek met het erfstadhouderschap wel kende. Zijn vergelijking
tussen Nederland en Amerika bracht echter nog een ander verschil aan het licht. De
Nederlandse Republiek was niet alleen in staatkundig opzicht bijna volmaakr, maar
ook het karakter van de inwoners zou meer geschikt zijn voor de republikeinse
maatschappijopvatting. Liefde voor de vrijheid was ook volgens Nassau la Leck de
karaktertrek bij uitstek van het Nederlandse volk. Dit natiebesef, het gevoel
republikein van nature te zijn, werd vooral scherp verwoord bij vergelijkingen met
andere naties.
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Idem, 38-39.
Idem, 46. De federale raad (boule) van de Egeïsche Liga rond 200 v.C. diende tot in deze
eeuw als enige bewijs dat in het klassieke Griekenland het idee van politieke representatie
bekend was. De exacte bevoegdheden van de federale raad ten opzichte van de volksraden,
zijn werkwijze en de verantwoording van representanten aan hun kiezers zijn sinds lang
onderwerp van discussie. Het belang daarvan is echter iets afgenomen sinds bekend is dat
ook andere klassieke bondgenootschappen representatieve instellingen kenden. Zie: J.A.O.
Larsen, Greek federal states. Their institutions and history (Oxford 1968) 215-240, aldaar
223.
Meerman, Discours, 47.
Idem, 54.
G.J. Schutte, ‘Van grondslag tot breidel der vrijheid. Opvattingen over de Unie van Utrecht
in het laatste kwart van de achttiende eeuw’ in: S. Groenveld en H.L.Ph. Leeuwenberg ed.,
De Unie van Utrecht. Wording en werking van een verbond en een verbondsacte (Den Haag
1979) 199-225, aldaar 199-202.
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1.3 Vrije republikeinen
Uit Nassau la Lecks kritiek op het republikeinse experiment in Amerika sprak een
duidelijk besef te behoren tot een natie van vrije republikeinen. Uitgaande van
Montesquieu's stelling dat de regeringsvorm en het nationaal karakter van een volk
overeen dienden te stemmen, onderwierp hij ook de inwoners van de Amerikaanse
republieken aan een kritische beschouwing. Terwijl de retoriek van de Amerikaanse
revolutionairen zelf doorspekt was van de overtuiging ‘republicans by nature’ te zijn,
meende Nassau la Leck juist dat hun mentaliteit ongeschikt was om veel interne
vrijheid te kunnen genieten.49 Er leefden in Amerika volgens hem namelijk veel
Duitse kolonisten en die zouden vanwege hun feodale achtergrond te onderdanig
zijn voor een republikeins bestel. Bovendien was Engeland sinds 1688, hoewel
formeel een gemengde constitutie, in de praktijk toch vooral een monarchie gebleven
en waren de koloniën steeds door gouverneurs bestierd. Een grote monarchale staat
leek Nassau la Leck daarom meer geschikt als staatsvorm voor de Amerikanen.50 En
hij kon het weten want ‘een Nederlander geboren ('t geen ik een onwaardeerbaar
voorrecht schatte) heb ik aan de borst reeds de lievde voor de vrijheid ingezogen’.51
In tegenstelling tot de bewoners van de Engelse koloniën was het ‘nationaal caracter
van Neerlands brave inwoonders’ al sinds de tijd dat Tacitus over hen schreef met
vrijheidszin doordrenkt.52 Vooral Nederlanders waren dus van nature republikeinen.
Nassau la Lecks republikeinse inborst profileerde zich nog sterker in zijn repliek
aan de bekende Franse publicist Simon Nicolas Henri Linguet. Die had de
Nederlanders gekapitteld voor hun neutraliteitspolitiek in de conflicten tussen
Engeland en de Amerikannse koloniën en trachtte de publieke opinie ten gunste van
Amerika te keren. Waarom toch dat gebrek aan durf en eer, als de Nederlanders ook
zelf door een gewapende opstand de vrijheid hadden verkregen, zo hekelde Linguet.
Hij vergeleek de Republiek daarom met een hongerige slaaf die langs een rijkgevulde
dis liep (het voor de handel veelbelovende Amerika), maar door een zweep (Engeland)
ervan weerhouden werd er zelfs maar naar te kijken.53 Nassau la Leck ergerde zich
mateloos aan de kritiek van de Fransman. Ten eerste vond hij de vergelijking tussen
de Nederlandse opstand en de strijd van de Amerikaanse kolonië ongepast. De
Amerikanen waren volgens hem honderdmaal meer rebellen dan de Nederlanders:
‘Gy beledigt ons dus, door ons in eenen rang met hen te plaatsen.’54 Maar erger was
het beeld van de slaaf, als metafoor voor onderdanigheid: ‘Wy republikeinen wy
49
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Vgl. Gordon S. Wood, The creation of the American Republic, 1776-1787 (New York/Londen
1972) 97-107.
Nassau la Leck, Brieven over de Noord-Amerikaansche onlusten, tiende brief, 55-60.
Idem, 60.
Idem, 61-62.
Annales politiques, civiles, et littéraires du dix-huitième siècle IV (1778) 461-463.
L. Th. graaf van Nassau la Leck, Briev van jonkheer Lodewyk Theodorus grave van Nassau
la Leck &c. &c. aan den heer advocaat Linguet, schryver der Annales Politiques, Civiles &
Litteraires onzer achttiende eeuw (Utrecht: G.T. van Paddenburg, 1779) 9. [Knuttel 19327]
Oorspronkelijk: L. Th. comte de Nassau la Leck, Lettre de messire Louis Theodore, comte
de Nassau la Leck &c &c a monsieur Linguet, avocat &c. auteur des Annales Politiques,
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den grilligen wil van eenen.’55 Misschien was dit weer een platitude, zo bekende hij,
maar een republikein aan een slaaf gelijkstellen, dat was een diepe belediging: ‘Wy
zyn dan slaaven? Ik heb altyd gedagt, dat men de toepassing daarvan, voor een groot
gedeelte, op Vrankryk kon maken, maar ik heb ongelyk’, vol ironie vervolgend dat
hij nu duidelijk bespeurde dat Frankrijk het land was met de grootste vrijheid: ‘de
Bastille, de galyen, de lettres de cachets zyn er niet bekend’!56 Een repliek die door
zijn profetische karakter ongewild een sarcastische ondertoon had. Linguet zal er
misschien nog wel eens aan gedacht hebben toen hij in 1780 wegens zijn journalistieke
activiteiten werd geconfronteerd met een lettre de cachet, waarna hij twee jaar in de
Bastille doorbracht. Zijn memoires vormen nog steeds een van de fraaiste bronnen
voor studies over de Bastille als de symbolische tegenpool van het vrijheidsideaal.57
Nassau la Leck was de belediging in 1780 in ieder geval nog niet vergeten en strooide
nog wat zout in Linguets Bastille-wonden. 58 Vervolgens riep hij triomfantelijk uit:
‘Louvestyn is thans eenig door zyn naam bekend’.59
Het beeld van de vrije republikein ontleende men in de Nederlandse Republiek
niet alleen aan een vergelijking met de Amerikanen als ongeschikte republikeinen
en aan de Fransen als bewuste onderdanen van een koning. Ook in het volkskarakter
van de Engelsen, die met hun parlementaire stelsel onder andere de bewondering
van Montesquieu hadden opgeroepen, zag men in Nederland de bevestiging van de
eigen identiteit als vrije republikein. Reeds in 1763 had E.M. Engelberts de ‘eer der
Hollandsche natie’ verdedigd tegen enkele uitspraken in een Engels werk die hem
als Nederlander zeer denigrerend waren voorgekomen. Een aanzienlijk uitgebreide
versie van zijn verdediging verscheen in 1776.60 Engelberts leverde een op sommige
punten emotioneel verweer tegen de weinig vleiende termen waarmee het nationaal
karakter van de Nederlanders zou zijn getypeerd. Volgens de Engelse publikatie
waren de Nederlanders niet alleen ‘phlegmatic’, ‘uninventive’ en ‘brutal’, maar
bezaten zij ook geen spoor van vrijheid. Engelberts riep hiertegen in herinnering de
eeuwige roem die de Nederlanders hadden verworven in de strijd tegen Philips II en
verweet de Engelsen een afgunstige houding, omdat zij op zo'n heroïeke episode in
hun verleden niet zouden kunnen bogen. Ze hadden zich volgens Engelberts wel
eens verzet tegen een wat onvoorzichtige en al lang berooide koning (de onthoofde
Karel I), maar waren daarna door een nieuwe dwingeland onderworpen (Cromwell).
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schiedenis was volgens Engelberts bovendien geen uitzondering op de regel, maar
typeerde het eeuwenoude gebrek aan vrijheidszin in het Engelse nationale karakter.
In de oudheid was het al niet anders geweest. Toen de vrijheidlievende Bataven in
de lage landen zich hevig en ononderbroken tegen de Romeinse expansie verzetten,
hadden de inwoners van de Britse eilanden zich immers al lang overgegeven. Het
resultaat was dan ook geweest dat de Bataven een eervol bondgenootschap afdwongen,
waarna zij de Romeinen hadden geholpen om de Britten onder de duim te houden.62
Uit de geschiedenis bleek zo, aldus Engelberts, dat, in tegenstelling tot de volksaard
van de Engelsen, het Nederlandse volkskarakter nooit geplooid kon worden naar het
juk van een overheerser.
De bovenstaande reacties, alle uit de jaren zeventig, zijn uitingen van een natiebeeld
waarin de Nederlander, als vrij republikeins burger, zich onderscheidde van de
onderdanen in een monarchie. Voor dit natiebeeld vond men gemakkelijk bevestiging.
De staatsvorm beantwoordde aan de ook in de verlichte politieke filosofie
gewaardeerde federatieve republiek en de inwoners leken, op basis van wat men zelf
uit de geschiedenis reconstrueerde, voor het genot van de vrijheid geboren. Die
combinatie van instellingen en moraal werd als een zeldzaamheid ervaren. Zelfs
republikeins Rome, Athene of Sparta, geroemd om vaderlandsliefde, culturele bloei
of stabiliteit, leken nauwelijks in de schaduw te kunnen staan van de Nederlandse
Republiek. In de jaren zeventig was dit beeld niet nieuw, maar in feite al
vanzelfsprekend geworden, Hoewel het onderzoek naar vooral de eerste helft van
de achttiende eeuw tot nu toe bepaald niet uitputtend is geweest, zijn er duidelijke
tekenen dat de cultivering van het idee van de vrije republikein al vanaf het begin
van de eeuw is toegenomen en onderdeel was van een algemener proces van
identiteitsontwikkeling.
Dit proces, de toenemende ontwikkeling van nationale zelfbeelden, stond in verband
met de al eerder gememoreerde groeiende macht van de Europese monarchieën. Met
name de machtspolitiek van Lodewijk XIV rond de eeuwwisseling lokte in
verschillende landen een verzet uit tegen het reëel geachte gevaar van een continu
politiek en cultureel imperialisme door de Franse monarchie. Reflecties over de eigen
identiteit werden door dit vijandbeeld gestimuleerd. In de Nederlandse Republiek
treft men de eerste kritieken op een groeiende invloed van de Franse taal en cultuur
al rond de eeuwwisseling aan en in Justus van Effens De Hollandsche Spectator
(1731-1735) werd ‘verfransing’ definitief gethematiseerd. De Franse taal, culturele
praktijken en weelderige levenswijze zouden sindsdien bij uitstek als spiegel
functioneren voor de vermeende karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse
volk. De Nederduitse taal, de letterkunde en de burgerlijke moraal van een
handeldrijvend en nijver volk werden pas door de contrastwerking van het Franse
gevaar als typisch Nederlandse elemeneen herkend. In dit gecompliceerde
bewustwordingsproces ging het thema verfransing steeds meer een eigen leven leiden.
De groeiende stroom van klachten over de verfransing van de burgerlijke elite moeten
daarom voor een belangrijk deel ook als uitingen van een nationaal besef worden
beschouwd. Het zou misleidend
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zijn de diverse observaties bij voorbaat als bewijzen te beschouwen voor een in alle
opzichten verfranst regentenmilieu.63
De cultivering van het zelfbeeld van de Nederlander werd niet door slechts enkelen
in isolement bedreven, maar was het werk van groepen burgers die in deze
gezamenlijke arbeid het streven naar het typisch achttiende-eeuwse ideaal van
sociabiliteit verwezenlijkt zagen. Onderzoek van de laatste drie decennia heeft de
aandacht gevestigd op het brede aanbod van spectatoriale beschouwingen en het rijke
genootschapsleven dat de Nederlandse Republiek vanaf het midden van de achttiende
eeuw kende.64 Daarmee zouden de materiële en institutionele voorwaarden zijn
geschapen waardoor Nederland als bijzonder vaderland kon worden bezongen. Het
groeiende lezers- en genootschapspubliek dat werd gemobiliseerd is wel aangeduid
als een ‘nationaal georiënteerde culturele communicatiegemeenschap’, die in zijn
betrokkenheid bij het vaderland de basis heeft gevormd voor de ontwikkeling van
een vooral cultureel bepaald natiebesef.65 Nu de wortels van het denken over de
Nederlandse identiteit getraceerd zijn aan het begin van de achttiende eeuw, is
duidelijk afstand genomen van de visie waarin een ontluikend nationaal besef pas
mogelijk werd geacht na de vorming van de eenheidsstaat. De taal, de letterkunde,
maar ook de burgerlijke, republikeinse moraal werden al ruim voordien en in
toenemende mate als kenmerken van een Nederlandse volkskarakter beschouwd.66
Het hier weergegeven beeld is natuurlijk een synthese en draagt een risico in zich.
De verklaring suggereert een eenduidig proces van politiek-culturele natievorming,
een haast systematisch en eendrachtig uitwerken van een nationale identiteit. Een
dergelijke consensus zal echter hooguit op onderdelen hebben bestaan en het is
daarom zinvol dit poces te typeren als een ‘nationaal debat over het gewenste [mijn
cursivering] zelfbeeld’.67 Een debat dat bovendien niet steeds even intens was, maar
soms verflauwde en dan weer opleefde. Ook om het idee van de vrije republikein
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gevoel aan het idee van onafhankelijkheid sinds de Afzwering van Philips II, De
onderdaan en de burger lieten zich gemakkelijk als tegenpolen ervaren, waarbij de
vrijheid van de laatste verre te verkiezen leek boven de onderdrukking van de eerste.
Bij introspectie was er van een consensus echter in het geheel geen sprake.

1.4 Staatsgezindheid en orangisme
Over de vraag wat ‘vrijheid’ in de binnenlandse politiek inhield waren al in de
zeventiende eeuw duidelijke tegenstellingen ontstaan. Van belang hier is vooral die
tussen staatsgezinden en orangisten. De unie van zeven landen had immers steeds
titulaire vorsten in haar gelederen en de uiterst ambivalente positie die zij bekleedden,
vroeg om reflectie.68 Tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk (1650-1672) waren
opvattingen over de zogenaamde Ware Vrijheid ontwikkeld, waarin de soevereiniteit
van de statenvergaderingen absoluut werd voorgesteld en voor het stadhouderschap
geen plaats meer was.69 Tegenover de centraliserende neigingen van de Oranjes stond
sindsdien het staatsgezinde, vooral in Johan de Witts Deductie van 1654 verwoorde,
maxime van de kleinschalige, provinciale vrijheid.70 Het zwaartepunt van staatsgezinde
gevoelens lag ook later doorgaans in Holland en binnen deze provincie in Amsterdam.
Het was een aristocratisch republikanisme, dat onderscheiden moet worden van de
republikeinse theorievorming op een duidelijk democratische grondslag, zoals
geformuleerd in werken van onder andere Johan en Pieter de la Court, Spinoza en
Franciscus van den Enden.71 Uit dit republikanisme lijkt zich echter geen traditie te
hebben ontwikkeld, waardoor de zeventiende-eeuwse opvattingen over een
democratische republiek met de late achttiende eeuw in verband zouden kunnen
worden gebracht. In de achttiende eeuw staat steeds de tegenstelling tussen
staatsgezind en orangistisch centraal. Deze constructie van politieke tegenstellingen
omvatte echter veel meer dan een verschil van opvatting over de noodzaak van het
stadhouderschap. Zij kon niet los gezien worden van verschillende andere politieke
en maatschappelijke kwesties in de Republiek. Aan dit zuiver staatkundige thema
waren allereerst opvattingen verbonden over de oriëntatie op Frankrijk dan wel
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deze punten zal hier kort worden ingegaan - bleken ideeën over de rol en leerstellingen
van de Hervormde Kerk en over het feodale verleden van de Nederlanden gekoppeld
aan de tegenstelling staatsgezind-orangistisch.
Het naar buiten gekeerde idee van de vrije republikein en de orthodoxe ‘Neerlands
Israël’-gedachte konden in de achttiende eeuw beide de provinciale grenzen
overstijgen en wellicht ook naast elkaar bestaan. Maar wanneer in binnenlandse
termen werd gedacht, liep er voor de orthodoxie een rechte lijn naar het huis van
Oranje, terwijl het idee van de vrije republikein op gespannen voet stond met de
aanwezigheid van een sterke stadhouder die ook nog de titel ‘prins’ (vorst) voerde.
Wat betreft de religie was in het staatsgezinde geschiedbeeld de ‘rekkelijke’
Oldenbarnevelt het slachtoffer geweest van prins Maurits, die de orthodoxie had
begunstigd en in de synode van Dordrecht (1618-1619) had laten overwinnen. Naast
de onthoofde Oldenbarnevelt had het staatsgezinde geschiedbeeld in de op slot
Loevestein gedetineerde Hugo de Groot en de in Den Haag gelynchte gebroeders
De Wirt martelaren van allure. Loevestein werd zo een geuzennaam voor allen die
zich om wat voor reden ook keerden tegen de waarden die de Oranjestadhouders
vertegenwoordigden. Een consensus over de nationale identiteit was welhaast
uitgesloten. Voor de orthodoxie had God in de zestiende eeuw via Oranje een verbond
gesloten met de inwoners van de Republiek. Deze plotselinge interventie in de
Nederlandse geschiedenis stond in contrast tot de staatsgezinde visie, die met de
Bataafse mythe een vrijheidsbeeld schiep dat op een historische continuïteit van
eeuwen steunde. Het sinds de zestiende eeuw bestaande calvinistische beeld van de
natie als een tweede Israël, concurreerde met een ‘republikeinse’ historische
legitimatie die veel verder terug reikte en tot in de late achttiende eeuw zou blijven
doorwerken.
De eerste sporen van wat de Bataafse mythe zou worden, zijn te vinden in de
Latijnse geschriften van Cornelis Aurelius. Met diens in de volkstaal geschreven
Divisiekroniek (1517), bedoeld als polemiek tegen Gerardus Geldenhauer, zitten we
voor het eerst midden in het politieke gebruik van het Bataafse verleden, zoals dat
uit klassieke bronnen kon worden gereconstrueerd. In dit geval ging het om de
toeëigening in geografische zin van het vrijheidsideaal, geconcretiseerd in het geschil
over de exacte woongebieden van de Bataafse stammen. Aurelius hanteerde in dit
geval een onvervalst Hollands perspectief, terwijl Geldenhauer de Bataafse vrijheid
op het grondgebied van Gelre meende te kunnen localiseren. Uiteindelijk is de
identificatie van Batavia met Holland de dominante visie geworden.72 Het vraagstuk
van de exacte woongebieden van de oude Bataven is sinds de Opstand echter
langzamerhand minder belangrijk geworden als politiek motief. De oorspronkelijk
afzonderlijke landen waren nu immers allemaal staten zonder landsheer, die door
middel van een permanent bondgenootschap hun staatkundige vrijheid gezamenlijk
verdedigden.
Belangrijker werd het idee van de vrije Bataven nu voor de legitimatie van het
onafhankelijke gezag van de statenvergadering ten opzichte van de vroegere landsheer
en, als consequentie daarvan, ten opzichte van de contemporaine stadhouders. Ook
in dit opzicht ontwikkelde zich een dominante visie met een sterk Hollandocentrisch
karakter. In de Deductie of corte vertoninghe uit 1587, opgesteld door de pensionaris
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stemming van de statenvergadering hebben kunnen regeren. Deze lijn werd verder
uitgewerkt door Hugo de Groot, wiens Liber de antiquitate reipublicae Batavicae
(1610) eveneens benadrukte dat de graven van Holland niet leenplichtig aan de Duitse
keizer, maar afhankelijk van de Staten der landen waren geweest. Zo er al gesproken
kon worden van leiders of vorsten, dan waren die gekozen en door de Staten te allen
tijde afzetbaar geweest. Grotius trok hierbij echter een ononderbroken lijn van de
Bataven rond het begin van de jaartelling naar de Hollanders van de zeventiende
eeuw. Daarmee kreeg de Bataafse mythe een tijdsspanne van meer dan zestien
eeuwen.73 Een beeld dat, zoals gezegd, tot aan het eind van de achttiende eeuw
levensvatbaar bleef.
De tegengestelde maatschappijvisies van staatsgezinde en orangistische signatuur
kwamen ook in de achttiende eeuw met enige regelmaat aan de oppervlakte. Wel
verschilde steeds de aanleiding voor deze principiële debatten. Tot de inauguratie
van Willem V in 1766 kunnen er drie van deze uitbarstingen geregistreerd worden.
De eerste confrontatie had plaats tussen 1736-1739, waarbij de politieke bevoegdheden
en de huwelijkspolitiek van Willem Karel Hendrik Friso, de latere Willem IV, de
aanleiding waren. De belangrijkste bijdragen aan staatsgezinde kant kwamen hier
van (vermoedelijk) Cornelis van Bynkershoek en van de Zeeuwse regent Lieven de
Beaufort met zijn Verhandeling van de vryheit in den burgerstaet (1737).74 Tussen
1747 en 1757 was er opnieuw een opleving in de controverse. Vanzelfsprekend had
de instelling van het erfstadhouderschap in 1747-1748 hier alles mee te maken. In
1757 kwam eigenlijk het hoogtepunt met het debat over het karakter van Johan de
Witt (de Wittenoorlog) en zijn buitenlandse politiek. Nu werkte het begin van de
Zevenjarige Oorlog (1756-1763) tussen Engeland en Frankrijk als een kruitvat. Net
als in de controverse van de jaren dertig bleef het debat tussen 1747 en 1757 niet
beperkt tot concrete punten, maar volgden er interventies die de abstractie niet
schuwden.75 Hoewel de aanstelling van Willem V in 1766 zonder problemen was
geschied en ook de acte van consulentschap met Brunswijk niet openlijk werd
bestreden, behoorden de meningsverschillen tussen orangisten en staatsgezinden
daarna zeker niet tot het verleden.
Weliswaar werd het erfstadhouderschap vóór de jaren tachtig niet werkelijk
aangevallen, maar de geest van staatsgezindheid was nog wel in leven, of beter, werd
door een pseudo-religieuze cultus in leven gehouden. Op het kasteeltje Santhorst
nabij Wassenaar was Petrus Burmannus Secundus tussen 1757 en 1774 de gastheer
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van een kring staatsgezinden.76 Burman, classicus en hoogleraar aan het Atheneum
van Amsterdam, had zelf het vuur van de Wittenoorlog opgestookt met zijn gedicht
‘Ad manes violatos Jani Wittii’ (Op de geschonden overblijfselen van Jan de Witt)
en bleef ook daarna speldeprikken uitdelen. Zijn Brederodius (1766) was een lofzang
op de geuzenleider Hendrik van Brederode, in het jaar waarin met de inauguratie
van Willem V juist de rol van het huis van Oranje ajs bindmiddel van de natie was
gevierd. Op Santhorst werden meer staatsgezinde helden in herinnering gehouden.
Onder andere de sterfdag van Oldenbarnevelt werd er herdacht. Het pseudo-religieuze
karakter, gecombineerd met de staatsgezinde politieke denkbeelden, irriteerde vooral
orthodoxe orangisten. De Santhorsters raakten dan ook gemakkelijk betrokken bij
de derde achttiende-eeuwse confrontatie tussen de staatsgezinde en orangistische
maatschappijvisie. Ditmaal was de religie namelijk inzet van het debat.77
De roman Bélisaire (1767) van de Franse philosophe Marmontel, die in 1768 ook
in het Nederlands verscheen, was de aanleiding voor deze nieuwe eruptie van
tegenstellingen. Zij kreeg de naam ‘Socratische oorlog’. De polemiek spitste zich
ditmaal toe op de vraag of ook deugdzame heidenen de goddelijke genade konden
verkrijgen. Hoewel Socrates in Marmontels verhaal geen rol speelde, werd hij in
Nederland de verpersoonlijking van de door calvinisten ter discussie gestelde
religieuze verlichting. De orthodoxe dogma's van openbaring en uitverkiezing werden
gepropageerd door met name de predikanten Petrus Hofstede en Johannes Barueth.78
De Santhorsters, maar natuurlijk niet alleen zij, beleden meer verlichte, tolerante
opvattingen.79 De opvallendste bijdrage aan de polemiek werd echter geleverd door
iemand die waarschijnlijk nooit op Santhorst is geweest, maar door haar biograaf
wel de naam ‘zuster der Santhorstse gemeente’ waardig is bevonden.80 Met haar
‘Onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis’ nam Elisabeth Wolff-Bekker niet
alleen persoonlijk stelling, maar bracht zij vooral ook Burman in verlegenheid. De
satirische benadering van het hoogst serieuze onderwerp en de expliciete uiteenzetting
van de Santhorstse idealen deden de vriendschappelijke relatie tussen Wolff en
Burman enige tijd bekoelen. De laatste had met zijn cultus niet de bedoeling gehad,
evenmin als Wolff overigens, om de rechtmatigheid van het erfstadhouderschap en
de officiële positie van de Hervormde Kerk daadwerkelijk te betwisten en zo te
ondermijnen. Maar hij en Wolff opponeerden natuurlijk wel tegen de orthodoxe visie
en zagen in het verlengde daarvan het huis van Oranje. Niet iedereen zag dat zo.
Warme voorstanders van Oranje en het stadhoudetschap, zoals R.M. van Goens en
Elie Luzac, veroordeelden evenzeer het steile calvinisme van mensen als Hofstede
en Barueth. Tijdens felle polemieken, zoals die rond 1770 werden gevoerd, waren
dit soort nuances echter vaak onzichtbaar. Bij een dergelijke blikvernauwing waren
staatsgezinden automarisch ‘rekkelijk’ of ‘verlicht’, orangisten orthodox, en
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omgekeerd. De kritiek die de jonge Pieter Paulus kreeg te verduren is hiervan een
mooi voorbeeld.
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Paulus was de auteur van het bekende werk over Het nut der stadhouderlyke regering
uit 1772, dat in het jaar daarop al door een tweede druk was gevolgd. Paulus, die ook
lid was van de Hervormde Kerk, prees hierin het stadhouderschap als heilzaam
instituut. Een stadhouderlijke republiek was volgens hem meer geschikt om allerlei
verschillende sentimenten te kanaliseren dan het zuivere staatsgezinde stelsel. Tot
zover was hij voor de orthodoxie onverdacht. Toch werd hem tijdens de ‘Socratische
oorlog’ een Santhorstse gezindheid aangewreven en wel naar aanleiding van een
passage over de synode van Dordrecht. Paulus stelde daarin dat de huidige generatie
waarschijnlijk volgeling van de ‘rekkelijke’ Arminius was geweest, indien prins
Maurits, die destijds de orthodoxe lijn had gesteund, remonstrantse denkbeelden zou
hebben gehad. Dat het hier niet simpelweg meer over een geloofskwestie ging, blijkt
uit de context waarin Paulus deze stelling debiteerde. Zijn betoog handelde in het
geheel niet over het kernthema van de ‘Socratische oorlog’, namelijk de religie, maar
over het fenomeen hofcultuur als een onvermijdelijk subthema. De hoofse vleierij
en de concurrentie om het oor van de vorst waren volgens Paulus de grootste gevaren
waaraan het legitieme stadhouderschap altijd was blootgesteld. Deze in de
geschiedenis overal aanwijsbare, corrumperende kracht kon funest zijn voor de
Republiek. Zij maakte van de deugdzame vorst een potentiële tiran. Paulus, de
voorstander van het stadhouderschap, spuwde hier indirect, maar nauwelijks verholen
zijn gal over de policieke en militaire clientèle van Willem V, die volgens hem uit
typische hovelingen van veelal buitenlandse afkomst bestond. Hij citeerde de Bélisaire
juist vanwege deze machtskritiek en illustreerde zo dat aan de ‘Socratische oorlog’
ook een republikeinse thematiek zat. Maar deelnemer aan de Santhorstse rituelen
was hij niet en zijn uitspraken over het stadhouderschap als heilzaam instituut waren
oprecht. Tussen religieuze en staatkundige opvattingen bestonden zo allerlei nuances,
maar te scheiden waren beide terreinen niet.81
De ‘Socratische oorlog’ was de derde geweest van drie achttiende-eeuwse
confrontaties tussen twee verschillende maatschappijvisies. Helder afgebakend waren
de staatsgezinde en orangistische concepties nooit geweest en in de jaren zeventig
namen velen eigenlijk tussenposities in. Desondanks bleken allerlei debatten tot vóór
1780 altijd wel tot deze twee maatschappijvisies te herleiden. Het slepende conflict
in de jaren zeventig over de vraag of het landleger uitgebreid diende te worden dan
wel de vloot, stond niet los van de vraag of men de Republiek in wezen als een
handelsstaat zag, die concurrentie te vrezen had van Engeland, of als gebied dat
vooral aan de landzijde in zijn bestaan werd bedreigd. In deze kwestie was zijdelings
natuurlijk de positie van de Oranjes in het geding, die in het verleden immers vooral
prestige hadden ontleend aan hun functie van kapitein-generaal. Willem V kon
weliswaar niet verweten worden op militair gebied aan één oog blind te zijn geweest,
maar greep op de besluitvorming in de Unie had hij nauwelijks en een eventuele
militaire nederlaag op zee zou hem gemakkelijk in de schoenen kunnen worden
geschoven.82 Ook een andere kwestie in de jaren zeventig stond in verband met de
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de militaire problematiek speel-
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den in deze discussie echter ook nieuwe argumenten een rol, zowel van historische
als politiek-theoretische aard.
Sinds het midden van de achttiende eeuw waren nieuwe inzichten ontwikkeeld
over de aard van het feodale gezag in de Nederlanden. Het idee van een eeuwenlange
onafhankelijkheid vanaf de Bataven tot aan de zestiende-eeuwse Opstand werd op
basis van historische studies als een mythe verworpen.83 Een opvallende steunbetuiging
vanuit de academische wereld kreeg deze demystificatie van het staatsgezinde
geschiedbeeld in 1779 met de inaugurele rede van de Leidse hoogleraar in de
vaderlandse geschiedenis Adriaan Kluit. Er is wel gesuggereerd dat de instelling van
de leerstoel, die Kluit als eerste bekleedde, door politieke motieven ingegeven was.84
Hoewel dat onbewezen is en mogelijk alleen de gegroeide belangstelling voor de
oude vaderlandse geschiedenis de aanleiding was, deed Kluit met zijn rede meer dan
alleen voldoen aan een academisch gebruik. Hij trok onder meer ten strijde tegen de
Utrechtse hoogleraar Trotz ‘die alomme op het reeds verbrijzelde aambeeld slaat
van ene aloude Batavische vrijheid’.85 Volgens Kluit moest men zich geen illusies
koesteren over de dagvaarten of standenvergaderingen. Zijn stelling was dat de graven
en hertogen als landheren de afzonderlijke landen als hun ‘patrimonieele erfgoed’
in bezit hadden gehad en dat bijgevolg de wetgevende macht volledig in hun persoon
had berust.86 De gevolgen van die visie voor het veronderstelde vrijheidskarakter van
de Nederlanders waren duidelijk: ‘Zij waren zekerlijk toen noch onkundig van het
denkbeeld, om in een vrije Republijk te leven, en staten aan het hoofd en bestier te
hebben, die zonder landsheer alles afdeden. Dat dit wezen kon, hebben zij tot hun
groot geluk naderhand gaan zien, en dien gelukstaat ondervinden zij tot op dezen
huidigen dag. Maar toen ter tijd waren de gemoederen noch niet geschikt, en 't brein
niet geplooid, om eensklaps tot zulke groote verandering en vrijheid over te gaan,
als wij thans zoo zonderling genieten.’87 Dat deze ingrijpende revisie van het
middeleeuwse geschiedbeeld politieke consequenties kon hebben was Kluit zeker
niet ontgaan, getuige de uitdrukkelijke ontkenning dat dit de ratio van zijn redevoering
zou zijn.88
Reacties hierop bleven niet uit. Er werd opgemerkt dat de opvattingen van Kluit
over het gezag van de graven soms lijnrecht ingingen tegen de ‘thans zeer algemeene
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denkbeelden’.89 En zelfs als men erkende, aldus een ander commentaar, dat Grotius'
visie van een eeuwenlange vrijheid een politieke constructie was geweest om
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het gezag van de Staten te legitimeren, dan nog hoefde dat niet tot de conclusie te
leiden dat de graven de jure volledig soeverein waren geweest. Als zij het in de
praktijk wel bleken was dat eerder een bewijs van machtsusurpatie.90 De pointe van
deze discussie over het feodale verleden en het karakter van de Nederlandse Opstand
lag uiteindelijk toch op het politieke vlak. Kluits onorthodoxe visie was, hoewel
voortbouwend op een al in gang gezette discussie, een signaal van de
politiek-theoretische vernieuwing aan het eind van de jaren zeventig. De stelling dat
voor de Opstand in de Nederlanden uitsluitend een rechtvaardiging in het natuurrecht
kon worden gevonden had namelijk een bijzondere polemische waarde. Als de
Nederlanders zich alleen maar mochten verzetten, omdat ieder volk dat was toegestaan
welks vorst zich tot een tiran ontpopte, dan was ieder beroep op een in de privileges
verankerde vrijheid ongefundeerd. Deze privileges waren naar het oordeel van Kluit
slechts gunsten van de graaf of de hertog geweest die op geen enkele wijze afbreuk
deden aan zijn soeverein gezag.91 Kluit leek daarmee vooral te reageren op de radicale
theorie van volkssoevereiniteit die aan het eind van de jaren zeventig veld begon te
winnen. Vanuit het staatsgezinde geschiedbeeld over de eeuwenlange Bataafse
vrijheid, verankerd in onschendbare privileges, zou deze theorie als een logische
consequentie van een oude, vrije constitutie kunnen worden voorgesteld, met alle
gevolgen vandien. Voor Kluit zal deze kwestie, gezien ook zijn latere optreden vanaf
de katheder, beslist geen strikt academische discussie zijn geweest. Met hem naderen
we echter de thematiek van het volgende hoofdstuk. Alvorens tot de behandeling
daarvan over te gaan, keren we terug naar Simon Styl.
Styls beschavingsgeschiedenis doet bij nader inzien zeer gewrongen aan omdat
hij zo duidelijk een veronderstelde Nederlandse identiteit historisch trachtte te
legitimeren. Styl beoogde met zijn verhandeling een consensus over de Nederlandse
geschiedenis en probeerde zo goed mogelijk partij-politieke standpunten te vermijden.
De ‘zetel van het waar geluk’ zou alleen waarachtig zijn indien zijn geschiedverhaal
ook unaniem zou worden geaccepteerd als nationale geschiedenis. Hij prees dan ook
zowel het Oranjehuis als de staatsgezinde martelaren. Met zijn Opkomst en bloei
probeerde hij bewust het vuur van partijschap niet aan te wakkeren, maar een analyse
te bieden van de ontwikkeling van de Nederlandse natie die op een brede
maatschappelijke steun kon rekenen. Dat zijn verhaal zo een wat utopisch karakter
droeg is zonder meer waar. Toch zocht hij met zijn slotakkoord ook aansluiting bij
de algemene teneur van de spectators, waarin Nederland niet bepaald als een moreel
paradijs werd afgeschilderd. Ook Styl benadrukte de funeste uitwerking van
rijkdommen en buitenlandse gewoonten op de Nederlandse mentaliteit en daarmee
op de veerkracht van de Republiek. Men had volgens hem juist helden nodig om de
onafhankelijkheid tot de laatste adem te verdedigen.92
De verhandeling over de ondergang van de klassieke republieken bleek uiteindelijk
dus niet te dienen ter meerdere glorie van de Nederlandse Republiek, maar impliceerde
een ernstige waarschuwing. En Styls eigen verhaal was, in plaats van een arrogant
aanhangsel op Montagu, vooral bedoeld als een remedie tegen het waargenomen
morele verval dat, zo leerden de klassieke voorbeelden, op termijn onvermij90
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delijk staatkundige gevolgen moest hebben. Bij de tweede druk in 1778 bleef
Montagu's verhandeling achterwege en maakte Styl zijn bedoeling nog duidelijker
met een opwekkend gedicht ter stimulering van vaderlandse gevoelens. De groeiende
politieke verdeeldheid in dit jaar, veroorzaakt door de Europese spanningen die de
Amerikaanse revolutie teweegbracht, maakte een consensus over de nationale historie
echter al minder waarschijnlijk. Aan het verhaal over de partijtwisten in de Republiek
zou een volgend hoofdstuk worden toegevoegd. Styls historie was echter in zoverre
af dat de naderende jaren tachtig geen simpele herhaling te zien gaven van de
tegenstelling tussen staatsgezinden en orangisten, maar een veel complexere
machtsstrijd waarin een nieuw republikeins besef tot ontwikkeling zou komen. Dat
besef, zoals in het volgende hoofdstuk zal blijken, werd in belangrijke mate gevoed
door de invloed van Britse politieke tractaten.
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2 Dissenters en dissidenten
Onze natie inzonderheid kent vrijheid noch gevaar. Zij denkt zig op den
oever des verderfs volmaakt veilig. Die voorzigtigen, die temporiseerenden,
die lieden, wier wijze is alles van kwaad tot erger te laaten loopen, laaten
de natie in deezen waan gerust voortrennen. Van den kantsel wordt ons
onophoudelijk op publiek, en dus zeer verdagt, gezag, toegebromd, dat
alles hier beminnelijk is: dat wij de gezeegendste constitutie van de wereld
hebben: dat de staatkundige volmaaktheid alleen hier is te vinden. 'T is
niet dan godsdienst en vrijheid wat men hoort. - Maar laaten die
voorzigtige, die temporiseerende staatkundigen uit Price leeren, dat er een
hemelbreed ondersdheid is tussen vrij te zijn en niet onderdrukt te worden.
J.D. van der Capellen, 13 december 1777
I can therefore assure you, sir, that I am become a politician against my
will.
J.D. van der Capellen aan Richard Price, 14 december 1777
May heaven raise many more such virtuous and able men to stem the
torrent of corruption in the world.
Richard Price aan J.D. van der Capellen, 25 januari 1779

2.1 ‘Republikanisme’ en ‘liberalisme’. Politiek en ideologie in
Groot-Brittannië in de achttiende eeuw
De historiografie over de ideologische ontwikkelingen in het achttiende-eeuwse
Groot-Brittannië is de afgelopen drie decennia ingrijpend gewijzigd. Tot in de jaren
vijftig domineerde het beeld van de achttiende eeuw als het tijdvak waarin de politieke
en economische uitgangspunten van het liberalisme voor het eerst in volle overtuiging
werden geformuleerd. Sinds de Glorious Revolution van 1688-1689 en de instelling
van de parlementaire monarchie ontwikkelde Engeland zich immers tot een
handelskapitalistische staat met een nationale bank, een aandelenmarkt, grote
privéondernemingen en een staatschuld. Deze politieke revolutie en de erop volgende
sociaal-economische veranderingen meende men verdedigd te vinden bij John Locke
(1632-1704). In Two treatises of government, gepubliceerd in 1690, weerlegde Locke
niet alleen de legitimiteit van het goddelijk koningschap, maar zou hij tevens de
theoretische basis voor de nieuwe politieke en maatschappelijke orde hebben gelegd.
De regering ontleende haar legitimiteit niet aan het droit divin, maar aan een
vertrouwensrelatie (‘trust’) met het volk. Die relatie kon in principe door het volk
worden verbroken wanneer de regering haar belangrijkste plicht en de reden voor
haar instelling had verzaakt: de bescherming van de natuurlijke rechten van iedere
burger. Dit
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recht van verzet achtte Locke echter een uiterste middel en in elk ander geval bleven
politiek en maatschappij gescheiden. Koning en parlement regeerden en burgers
concentreerden zich op de verwezenlijking van hun eigen belangen als landarbeider,
handwerksman, handelaar of speculant. Deze Lockeaanse opvatting over de burger
als een egocentrisch individu en drager van natuurlijke rechten zou aan de basis
gelegen hebben van een unilineaire ontwikkeling, die uitmondde in de ideologie die
in de negentiende eeuw de term ‘liberalisme’ verwierf.1 Dit beeld is echter te
simplistisch gebleken. De interpretatie van het achttiende-eeuwse politieke denken
is drastisch veranderd door de opkomst van wat is aangeduid als het ‘republikeins
revisionisme’.
In plaats van een alleenheerschappij voor liberale waarden, gecentreerd rond de
persoon van Locke, vestigde het revisionisme de aandacht op het bestaan van een
republikeinse traditie in de achttiende eeuw, waarvan het belang volstrekt was
onderschat. In dit republikeinse vertoog werden overheid en onderdanen niet zozeer
als onderscheiden categorieën gezien, maar waren staat en maatschappij onlosmakelijk
aan elkaar verbonden in een morele opdracht het algemeen belang te verwezenljjken.
Tegenover het egocentrisme van het Lockeaanse individu stond de deugdzame burger,
wiens handelen op het belang van de gemeenschap als geheel, de respublica, was
afgestemd. In die context werd ook de functie van wetgeving anders opgevat; niet
primair als bescherming van natuurlijke rechten, maar als stimulans voor een
standvastig deugdzaam handelen. Het feit dat staat en maatschappij elkaar in morele
zin determineerden verklaart de rijkheid van het corruptieconcept in dit republikeinse
denken. De ambtsdrager die de oorspronkelijke constitutie wijzigt, corrumpeert
daarmee de gehele gemeenschap, terwijl omgekeerd de verachting van republikeinse
zeden door de burgerij inbreuken op de constitutie zal toelaten. Corruptie in deze
republikeinse traditie impliceert zo een theorie van historische verandering en een
verklaring voor het verval en de ondergang van staten. Omdat de wortels van deze
traditie in de Griekse en Romeinse politieke filosofie en geschiedschrijving werden
gevonden, is de term ‘klassiek republikanisme’ gangbaar geworden.2
‘Klassiek republikanisme’ is echter een ambivalente aanduiding gebleken voor de
doorwerking van deze maatschappij-opvatting in politieke verhandelingen sinds de
renaissanee. Zowel het woord ‘klassiek’ als het begrip ‘republikanisme’ zijn discussie
blijven uitlokken. Met het laatste wordt in ieder geval niet noodzakelijk een specifieke
staatsvorm bedoeld, maar vooral de genoemde opvattingen over de politieke
gemeenschap als een moreel verbond van deugdzame burgers, die door hun
economische onafhankelijkheid tot een zelfstandig oordeel in staat zijn en naar
capaciteit participeren in de besluitvorming en de militaire verdediging van de staat,
Naast de ambiguïteit van de term ‘republikeins’ is echter ook het ‘woord’ ‘klassiek’
problema1
2
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tisch gebleken.3 De twintigste-eeuwse historiografische controverse is wat betreft
het ‘klassieke’ van het republikanisme deels veroorzaakt door kentheoretische
verschillen van opvatting tussen enkele belangrijke deelnemers. Vooral in het
revisionistische kamp wordt afzonderlijk belang gehecht aan de studie van politieke
begrippen en politieke talen als deel van de werkelijkheid, in plaats van als slechts
de benoeming daarvan. Met name de studies van John Pocock naar de invloed van
de klassiek republikeinse traditie illustreren deze benadering.4 Belangrijke critici van
de revisionistische these tonen vaak veel minder waardering voor de talige continuïteit
die de klassieke oudheid met de achttiende eeuw zou verbinden. In het werk van de
marxistische historicus Isaac Kramnick wordt de invloed van het klassieke
republikanisme slechts erkend voor zover het vertoog gekoppeld kan worden aan
een reactionaire landbezittende klasse. Het historisch materialisme verdraagt zich
slecht met een continuïteit van politieke talen en een sociale diversiteit van auteurs
die vanuit deze taal hun werkelijkheid construeren.5 Ook Paul Rahe hecht weinig
waarde aan de afzonderlijke studie naar politieke talen en is met zijn uitgebreide
bespreking van de Griekse filosofie erop uit om juist de kloof met het ‘nachleben’
van het klassieke erfgoed tot uitdrukking te brengen. Rahe opponeert in belangrijke
mate tegen Pocock en definieert ‘klassiek’ dan ook voornamelijk als Aristotelisch.6
De Romeinse verwerking van de Griekse filosofie, met name zichtbaar in de logische
samenhang tussen het positieve en negatieve vrijheidsconcept, krijgt geen
afzonderlijke aandacht.7
De kritiek die op onderdelen van de republikeins-revisionistische bijdrage aan de
historiografie is geleverd, heeft echter niet geleid tot een verwerping van de hele
these. Aanvankelijk hadden de historiografische debatten overigens wel het karakter
3

4
5
6
7

John Robertson heeft in verband met deze problematiek de term ‘civic tradition’ voorgesteld.
Hiermee wilde hij de van oorsprong Aristotelische opvatting over de politeia onderscheiden
van (1) de verdediging van republieken, en (2) van een stoïsch-ciceroniaans moralisme.
Argumenten ontwikkeld vanuit de ‘civic tradition’ ondersteunden weliswaar vaak een pleidooi
voor de zuivere republikeinse staatsvorm, maar beider overlapping was zeker niet
vanzelfsprekend. Ook een stoïsch-ciceroniaans moralisme ging vaak hand in hand met
argumenten uit de ‘civic tradition’, maar de politiek apathische houding van het stoïcisme
verschilde wezenlijk van de met name bij Machiavelli hyper-politieke conceptie van deugd:
John Robertson, The Scottish Enlightenment and the militia issue (Edinburgh 1985) 9-13.
Zijn belangrijkste werk: J.G.A. Pocock, The Machiavellian moment. Florentine political
thought and the Atlantic republican tradition (Princeton en Londen 1975).
Meest recentelijk: Isaac Kramnick, Republicanism & bourgeois radicalism. Political ideology
in late eighteenth-century England and America (Ithaca en Londen 1990).
Paul A. Rahe, Republics ancient and modern. Classical republicanism and the American
revolution (Chapel Hill en Londen 1992).
In de Aristotelische visit vormt het politiek deugdzame gedrag in de politeia de ultieme,
morele verwezenlijking van de mens (zoon politicon). In de Romeinse, vooral ciceroniaanse
opvatting, staat het genot van (negatieve) vrijheid in de gemeenschap centraal. Deze wordt
verondersteld alleen te kunnen voortbestaan door actieve politieke en militaire participatie
ten bate van het algemeen belang, zodat republikeinse deugden als een essentieel kenmerk
van vrijheid gelden en de afwezigheid ervan per definitie op corruptie duidt. Op het belang
van het Romeinse republikanisme is gewezen door: Quentin Skinner, ‘The republican ideal
of political liberty’ in: Gisela Bock, Quentin Skinner en Maurizio Viroli ed., Machiavelli
and republicanism (Cambridge 1990) 293-309; Idem, ‘Machiavelli's Discorsi and the
pre-humanist origins of republican ideas’ in: Bock e.a., Machiavelli and republicanism,
121-141. Zie ook: Ch. Wirszubski, Libertas as a political idea at Rome during the late
republic and early principate (Cambridge 1960) 79-87.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

van een paradigmastrijd tussen ‘liberalism’ en ‘republicanism’. Op verschillende
pun-

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

52
ten is Pococks these scherp bekritiseerd. Met name zijn interpretatje van James
Harrington, de sleutelfiguur voor Engeland in de Atlantische republikeinse traditie,
is gezien als een gevolg van zijn te grote preoccupatie met de klassiek republikeinse
taal, waardoor hij de in feite anti-klassieke opvattingen niet op waarde zou hebben
geschat.8 In het algemeen lijkt nu de consensus te ontstaan dat het onderscheid tussen
‘liberalism’ en ‘republicanism’ deels kunstmatig is. Teksten kunnen zelden volledig
geïncorporeerd worden in een van beide tradities.9 In haar recente studie over het zo
cruciale concept ‘deugd’ maakt Shelley Burtt dan ook geen keuze tussen ‘classical
republicanism’ en ‘liberalism’, maar zet zij een derde spoor uit. Burtt constateert dat
in de eerste helft van de achttiende eeuw het deugdbegrip inderdaad vaak niet meer
begrepen werd in de klassieke zin als publiek en politiek gedrag waarin de burger
zijn individuele belangen ondergeschikt maakt aan de gemeenschap, maar dat men
evenmin in een a-politiek, egocentrisch individu het enige alternatief zag. In
verschillende teksten ontwaart zij een conceptie van deugd, die weliswaar door
privé-belangen gestimuleerd wordt, maar die niettemin de vrijheid van de
gemeenschap ten goede komt en vanwege deze politieke connotatie onderscheiden
moet worden van het strikt liberale burgerschapsidee.10 Hoewel de scherpte van het
republikanisme-liberalisme debat er inmiddels af lijkt, zijn de felle discussies wel
zeer zinvol gebleken en is het inzicht in het politieke denken er onmiskenbaar door
verdiept. Afgezien van de terechte correctie op de dominante liberale interpretatie
van de achttiende-eeuwse politieke theorie, heeft het republikeinse revisionisme
bovendien een corpus aan teksten onder de aandacht gebracht dat voordien ten
onrechte weinig bekendheid genoot. Sommige van die publikaties hebben niet alleen
in Engeland en Amerika grote invloed uitgeoefend, maar ook in de Nederlandse
Republiek. Zij zullen hierna dan ook afzonderlijk worden geïntroduceerd. In eerste
instantie zal hier ingegaan worden op de klassieke oorsprong van het
achttiende-eeuwse republikeinse vertoog over corruptie en de ondergang van politieke
8

9
10

8 Recentelijk is door zowel Rahe, Scott als Nippel benadrukt dat in Harringtons The
commonwealth of Oceana het kanaliseren van passies via institutionele mechanismen centraal
staat, en het geloof in de deugdzame burger in feite ontbreekt. De eerste twee auteurs
benadrukken de invloed van Hobbes en citeren de passage waarin Harrington stelt dat hij
slechts ‘opposed the politics of mr Hobbes to show him what he taught me’: Rahe, Republics
ancient and modern, 410 en 998; Jonathan Scott, ‘The rapture of motion: James Harrington's
republicanism’: Nicolas Phillipson en Quentin Skinner ed., Political discourse in early
modern Britain (Cambridge 1993) 139-163; Wilfried Nippel, ‘Ancient and modern
republicanism: “Mixed constitution” and “ephors”’ in: Biancamaria Fontana ed., The invention
of the modern republic (Cambridge 1994) 6-26, aldaar 21. Over de invloed van Venetiaanse
instituties bij Harrington: Eco O.G. Haitsma Mulier, The myth of Venice and Dutch republican
thought in the seventeenth century (Assen 1980) 48-53.
Rodgers, ‘Republicanism: the career of a concept’, 34-37.
‘Most historical studies graphing the trajectory of civic virtue portray its fate in all or nothing
terms: a society passes directly from a republican politics based on an all-encompassing
emotional engagement with the polis to a liberal society peopled by economically active,
politically passive interest-maximizers. In fact, there are ways of conceiving of civic virtue,
ways I have subsumed under the category “privately oriented civic virtue,” which do not
demand of citizens the intense public orientation so often held to epitomize the civically
virtuous individual but which do preserve the potential for public-regarding action in the life
of the citizen’: Shelley Burtt, Virtue transformed. Political argument in England, 1688-1740
(Cambridge 1992) 13.
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De republikeinse traditie in de achttiende eeuw had, met zijn kritiek op luxe, moreel
verval en machtsmisbruik, duidelijke wortels in de politieke filosofie en
geschiedschrijving van de klassieke oudheid. Luxe, in de betekenis van overdadige
consumptie en praalgedrag, zou niet alleen duiden op een vorm van persoonlijk
gebrek aan deugdzame moderatie, maar werd vanwege de voorbeeldwerking ook als
een onstuitbaar maatschappelijk gevaar gezien. De waardering voor luxe produkten
zou desastreuze effecten hebben op de gemeenschapszin van de burgers en derhalve
ook op de levensvatbaarheid van de gemeenschap. De gewenning aan genotsartikelen
zou de als mannelijk ervaren weerbaarheid aantasten en uiteindelijk de bereidheid
om te sterven voor de gemeenschap volledig wegnemen. Bovendien werd elk gedrag
waarmee sociale onderscheiding en competitiedwang werd bevorderd als schadelijk
voor de noodzakelijke harmonie beschouwd. Luxe was een centrale factor in de
klassieke verklaringen over de corruptie van politieke gemeenschappen. Via Plato
en Thucidides werd dit thema in het Romeinse denken verder ontwikkeld en toegepast
op de eigen politieke geschiedenis.
Over de zinnenprikkelende werking van luxe artikelen, waardoor genotzucht en
egocentrisme de oorspronkelijke Romeinse moraal zouden hebben ondermijnd, zijn
vooral bij Livius, Polybius en Sallustius opmerkingen te vinden. Allen dateren de
cruciale wending in de republikeinse geschiedenis van Rome in de tweede eeuw vóór
Christus, toen de stad na de expansie in Klein-Azië en Griekenland grote rijkdommen
importeerde en tevens in militair opzicht onkwetsbaar leek geworden. Met name
Sallustius' opmerkingen in Catilinae coniuratio (de samenzwering van Carilina) zijn
een topos geworden van deze historische verklaring. Vanaf de vernietiging van
Carthago (146 v.C.) signaleerde hij een door de import van luxe nauwelijks meer te
stuiten corrumperingsproces. Het effect daarvan op de martiale, vaderlandse deugden
zag hij dramatisch geïllustreerd door de opmars naar Rome van Sulla's clientèle-leger.
De import van luxe produkten markeerde bij Sallustius een belangrijke fase in de
ondermijning van de republikeinse moraal en legde de basis voor de politieke crisis
in de eerste eeuw vóór Christus en de ondergang van de Romeinse Republiek.11
In de populariteit van vooral de Griekse cultuur en de hellenisering van de
Romeinse maatschappij, zag niet alleen Sallustius, maar ook Cicero een van de
belangrijkste verklaringen voor de ondergang van de republiek. Een van de
symptomen van dit zedelijke verval zag hij in de groeiende aanhang van het
epicurisme. Volgelingen van Epicurus bezaten halverwege de eerste eeuw vóór
Christus bloeiende scholen rondom Napels en onderwezen de epicuristische leer op
verschillende niveaus. Dat de denkbeelden niet alleen in Griekse, maar ook in Latijnse
teksten toegankelijk waren, verklaart mede het succes van de school. Cicero ontpopre
zich als een krachtig bestrijder van het epicurisme als was het de antirepublikeinse
leer bij uitstek. In zijn optiek stelden epicuristen genot en privé-leven boven
vaderlandsliefde en beschouwden zij de Romeinse staatsreligie als een aristocratisch
instrument voor volksdisciplinering. Met name door hun afzijdige houding ten aanzien
van het publieke leven en hun onverschilligheid voor een sanctionerende staatsreligie,
11

Jacqueline de Romilly, The rise and fall of states according to Greek authors (Ann Arbor
1977) 42-62; John Sekora, Luxury. The concept in western thought, Eden to Smolett (Baltimore
en Londen 1977) 29-39; Ewoud Slob, Luxuria. Regelgeving maatregelen van censoren ten
tijde van de Romeinse Republiek (Zutphen 1986) 169-185; Christopher J. Berry, The idea of
luxury. A conceptual and historical investigation (Cambridge 1994) 45-86.
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gers van het epicurisme in verschillende kampen tijdens de burgeroorlag zijn
aangetroffen, was het voor de beeldvorming zeer belangrijk dat de republikein Cicero
als opponent van de epicurist Caesar kon worden voorgesteld.12 De overwinning op
Carthago en de militaire expansie van Rome stonden zo aan het begin van een keten
logische ontwikkelingen. Via de groei van machtsaspiraties, de import van luxe, de
populariteit van het epicurisme en een complete verwaarlozing van republikeinse
zeden, culmineerde dit proces in de strijd tussen Caesar en Pompeius. Het einde van
de burgeroorlog en de machtsconcentratie in de persoon van Octavianus (Augustus)
maakten Cicero en Sallustius niet meer mee.
Als principiële voorstanders van de oorspronkelijke Romeinse moraal en
verdedigers van de republiek spraken in de achcttiende eeuw vooral de beide Cato's
en Cicero tot de verbeelding. Cato de censor, van staatswege bewaker van Romeinse
zeden en gewoonten, was befaamd om zijn strikte beleid en verzet tegen de
hellenisering van de Romeinse maatschappij.13 Cato Uticensis gold als exemplum
van onverzettelijkheid en dankte zijn bijnaam aan de plaats in Noord-Afrika, waar
hij door zelfmoord een overgave aan Caesar voorkwam en een martelaarschap
verdiende. Beide personen versmolten in de achttiende eeuw soms tot één principiële
Cato als tegenbeeld van corrupt gezag. Cicero's faam was niet alleen gebaseerd op
zijn politieke optreden, maar stond uiteraard evenzeer in verband met zijn retorische
kwaliteiten en de van hem bekende politiek-filosofische werken als De officiis, De
legibus en de fragmenten van De re publica. Zijn optreden als consul tegen de
samenzweerders onder leiding van Catilina gaf hem het aura van redder der republiek,
maar een minder principiële - of wellicht meer realistische - houding ten opzichte
van Caesar na diens overwinning op Pompeius, onderscheidde soms ook voor de
achttiende-eeuwer de patriot Cicero van de patriot Cato Uticensis.
Dit onderscheid bleek in Engeland in de eerste helft van de achttiende eeuw toen
de aandacht voor de klassieke cultuur een enorme opleving kende. Deze periode
werd ingeleid door de diepgaande herbezinning op de waarde van het klassieke
erfgoed in al zijn facetten, een ontwikkeling die overigens niet alleen in Engeland
plaatsvond, maar ook in bij voorbeeld Frankrijk, en die de naam ‘querelle des anciens
et des modernes’ heeft gekregen.14 Deze hernieuwde belangstelling had ook zijn
weerslag op het politieke debat in Engeland, waar de namen van Cato, Cicero, Brutus
en Caesar werden gebruikt om uiting te geven aan politieke sentimenten. Cato
(Uticensis) werd door Joseph Addison in 1713 vereeuwigd in de gelijknamige tragedie
die een enorme populariteit zou krijgen. Cato belichaamde hier algemene waarden
12
13
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Howard Jones, The epicurean tradition (Londen en New York 1989) 61-78.
Volgens Gruen was Cato's houding tegenover het hellenisme in werkelijkheid niet ronduit
afwijzend en dus problematischer. Cato zou de Griekse cultuur juist een belangrijke functie
hebben toegekend voor de bewustwording van de superieure, oude Romeinse normen en
waarden. Een assimilatie ter wille van de distantie dus en niet zozeer ‘an enemy of Hellas’
als wel ‘an advocate of Rome’: Erich S. Gruen, Culture and national identity in republican
Rome (New York 1992) 52-83, aldaar 80.
Zie recentelijk voor Engeland: Joseph M. Levine, The battle of the books. History and
literature in the Augustan age (Ithaca en Londen 1991). Vanuit breder perspectief: Paul
Hazard, De crisis in het Europese denken. Europa op de drempel van de Verlichting
1680-1715 (Parijs 1935; herdruk Amsterdam 1990) 52-69; P.B.M. Blaas, Anachronisme en
historisch besef. Momenten uit de ontwikkeling van het Europees historisch bewustzijn
(Rotterdam 1988) 16-31.
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Cato, als compilatie van beide personen, vanaf de jaren 1720 model staan voor de
politieke standpunten van parlementaire oppositiegroepen. Die ontwikkeling werd
grotendeels gevoed door de brieven van John Trenchard en Thomas Gordon onder
het pseudoniem Cato, die in de jaren 1720-1723 in de London Journal verschenen
en later onder de titel Cato's letters werden gepubliceerd. De invloed van deze brieven
op het politieke debat in Engeland en later in de Amerikaanse koloniën was groot.15
Volgens Rahe vormde Cato's letters ‘the most powerful, eloquent, and persuasive
attack on England's whig oligarchy ever published’.16 Reeds in 1755 verscheen de
zesde druk.17
De naam Cato vergroeide zelfs zozeer met de hervormingsvoorstellen van de
oppositie dat et een reactie op gang kwam, waarin Cicero als de meer rationele
staatsman tot modelheld van de regeringspolitiek werd getransformeerd en in
symbolische zin Cato van repliek kon dienen.18 De klassieke geschiedenis leverde
zo een onuitputtelijk reservoir aan mogelijkheden voor contemporaine polemieken
en vormde het decor waarin de dagelijkse politiek betekenis werd gegeven. De
Engelse ‘Augustan age’ kende dan ook bepaald geen eenduidig Augustusbeeld.
Engeland had immers de weg van absolute naar parlementaire monarchie afgelegd,
terwijl Augustus als de verpersoonlijking van een omgekeerde ontwikkeling kon
worden gezien. Waar voor sommigen de naam ‘Augustus’ appelleerde aan herstel
van rust en orde, schreven anderen steeds vaker de teloorgang van de republiek en
de latere keizerlijke excessen in het vaandel van de Verhevene.19 In politieke
verhandelingen van diverse oppositieleden, binnen en buiten het parlement, is dan
ook een machtskritiek aanwezig die duidelijk geïnspireerd is op de klassieke
geschiedschrijving en politieke filosofie. Twee hiervan verdienen in het kader van
deze studie speciale aandacht, namelijk het reeds genoemde Cato's letters en de
militieverhandeling van Andrew Fletcher uit 1697-1698.
Fletcher is een van de figuren die met de opkomst van het republikeins revisionisme
meer in de belangstelling is komen te staan. Zijn Discourse of government with
relation to militias moet in de context worden gezien van de pogingen door
stadhouder-koning Willem III om na de vrede van Rijswijk, in 1697, een aanzienlijke
legermacht op de been te hauden. Willem III ontmoette op dit punt een oppositie die
zich kon beroepen op een in de Bill of Rights vastgelegde parlementaire controle en
kreeg in Flechters verhandeling een invloedrijke kritiek op het fenomeen van staande
legers. Fletcher signaleerde dat zich sinds ongeveer 1500 in verschillende Europese
landen belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen hadden voorgedaan. De feodale
banden tussen vorsten en landbezittende onderdanen hadden volgens hem
langzamerhand plaatsgemaakt voor financiële relaties en specialisatie op economisch
en militair terrein. De oorspronkelijke militaire verplichtingen van leenmannen ten
opzichte van hun leenheer waren bijvoorbeeld vervangen door een afkoopsom,
15
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Voor Amerika, zie: Bernard Bailyn, The ideological origins of the American revolution
(Cambridge, Mass. 1967; uitgebreide herdruk Cambridge Mass. en Londen 1992) 22-54.
Rahe, Republics ancient and modern, 431.
John Trenchard en Thomas Gordon, Cato's letters: or essays on liberty, civil and religious,
and other important subjects (4 dln.; Londen 1755; herdruk New York 1971).
Reed Browning, Political and constitutional ideas of the court whigs (Baton Rouge en Londen
1982) 210-256.
Howard D. Weinbrot, Augustus Caesar in ‘Augustan’ England. The decline of a classical
norm (Princeton, N.J. 1978) met name 86-119.
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binnen bereik door de uitvinding van het kompas en de ontdekking van Amerika en
Azië, achtte Fletcher een belangrijke factor in het proces van toenemende specialisatie
dat Europa volgens hem in een afgrond van genotzucht deed zinken. Vanuit zijn
klassiek republikeinse perspectief nam hij dan ook een kritische houding aan en
bepleitte hij hervormingen die de schadelijke effecten konden neutraliseren. In de
verhandeling stelde hij het klassieke ideaal van de burgermilitie voor als de enige
vorm van militaire organisatie die de corruptie van een politieke gemeenschap kon
voorkomen. Vooral door training en opvoeding in een burgermilitie meende Fletcher
de politieke deugd nog te kunnen aankweken, die in de veranderde maatschappelijke
verhoudingen verloren dreigde te gaan. Bovendien vormde een goed gerrainde
gewapende burgermacht een belangrijk alternatief voor het gevaar van staande legers
in dienst van vorsten. Dit laatste argument vormde in feite de aanleiding tot de
verhandeling.20
Ook John Trenchard had zich tegen het instandhouden van een staand leger in
vredestijd uitgesproken, maar in Cato's letters richtte hij samen met Gordon, zijn
klassiek republikeinse maatschappijkritiek ook op andere thema's, zoals de
aandelenzwendel van de Zuid-Zee Compagnie, die vele gedupeerden achterliet.
Cato's letters kritiseerde in eerste instantie de tijdens die schandaal aan het licht
gekomen vergroeiing van finaciële en politieke belangen. Het doorsluizen van de
nationale schuld naar de Zuid-Zee Compagnie, die vervolgens via uitgifte van extra
en te hoog geprijsde aandelen deze schulden probeerde te dekken, legde een heel
patroon van verstrengelde belangen bloot dat uiteindelijk via het Lagerhuis en het
kabinet uitmondde bij de koninklijke familie. Door steekpenningen en zetbazen, zo
luidde de kritiek, zou het Lagerhuis zo binnen de invloedssfeer van het kabinet en
het hof zijn getrokken en daarmee was een fatale verstrengeling van uitvoerende en
wetgevende macht ontstaan. Eerzucht en factiestrijd hadden de plaats ingenomen
van deugdzaam handelen en een balans van machten, aldus Cato's letters.21 Niet
zozeer de handel zelf, als wel de uitwassen van een commerciële maatschappij waarin
afhankelijkheidsrelaties, luxe, duistere financiële praktijken en uiterlijke schijn
overheersten waren het mikpunt van de kritiek. Verschillende brieven borduurden
voort op deze thematiek en wezen, veelal tegen een klassiek-historische achtergrond,
op de gevaren van misleiding in woorden en symbolen.22 In Cato's letters werden
20
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Pocock, Machiavellian moment, 428-432; Robertson, Scottish enlightenment, 22-41. Over
het verzet tegen een staand leger: Lois G. Schwoerer, No standing armies! The anti-army
ideology in seventeenth century England (Baltimore en Londen 1974). Het ideaal van de
burgermilitie ontwikkelde zich in Engeland echter rond het midden van de achttiende eeuw
tot een symbool dat de monarchie ging ondersteunen, wat in de praktijk neerkwam op een
tweede staand leger: Eliga H. Gould, ‘To strengthen the king's hands: dynastic legitimacy,
militia reform and ideas of national unity in England 1745- 1760’, Historical Journal 34
(1991) 329-348.
De belangrijkste analyses bij: Caroline Robbins, Eighteenth-century commonwealthman,
115-125; Isaac Kramnick, Bolingbroke and his circle. The politics of nostalgia in the age of
Walpole (Cambridge, Mass. en Londen 1968) 243-252; Pocock, Machiavellian moment,
467-477.
Het thema van verschuivende machtsverhoudingen achter een facade van geruststellende
retorick en symbolick werd in belangrijke mate ontleend aan Tacitus, maar werd in Cato's
letters niet zeer diepgaand geanalyseerd: J.A.W. Gunn, Beyond liberty and property. The
process of self-recognition in eighteenth-century political thought (Kingston en Montreal
1983) 17-23.
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deze verschijnselen geïnterpreteerd als uitingen van een eeuwige strijd tussen macht
en vrijheid, tussen slavernij en deugd.23
Een belangrijke politieke remedie voor de corrumperende krachten in de
maarschappij vond Cato's letters, en ook andere oppositieliteratuur, in een
constitutionele

23

Vgl. Browning, Political and constitutional ideas, 23-24.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

57
rol voor het volk. Het ging hier niet om radicaal-democratische theorieën als grondslag
van de staat of om uitbreiding van het electoraat, maar uitsluitend om het idee van
een onafhankelijk en door het volk gesanctioneerd Lagerhuis dat tegen diverse vormen
van machtsusurpatie zou zijn opgewassen. Men wenste een duidelijker overeenkomst
tussen representanten en volk, niet om een absolute volksmacht te bevestigen, maar
om patronage van hof of kabinet te voorkomen. Volgens Pocock geeft deze visie
uitdrukking aan de klassiek Romeinse en humanistische conceptie van het volk als
bewaker van de vrijheid, waarbij de notie van volk zich niet uitstrekte tot ieder
individu en de representanten geacht werden tot de landbezittende groepen te horen.24
Deze interpretatie van Cato's letters is echter te eenzijdig bevonden. Gewezen is op
het feit dat diverse passages in Cato's letters over de grondslagen van maatschappij
en regering sterk overeenkomen met Lockes opvattingen dienaangaande.25 De corruptie
die in Cato's letters werd bestreden, zo is opgemerkt, was de inbreuk op individuele
rechten door een overheid die bij ‘trust’ had bezworen deze te beschermen. De
verschillende interpretaties van deze belangrijke bron illustreren zeer duidelijk hoezeer
een klassiek republikeinse machtskritiek en een Lockeaanse visie op individu en
staat elkaar konden versterken. Een natuurlijk recht van verzet en een republikeinse
vorm van politieke deugd, twee zeer verschillende concepten, naderden elkaar soms
dicht. Niet toevallig ziet Burtt in Cato's letters een duidelijk argument voor haar visie
over een ‘privately oriented civic virtue’.26
Na de constitutionele onderwerping van de monarchie in 1689 leverde Cato's
letters zo een belangrijke bijdrage aan het debat over de constitutionele verankering
van de parlementaire macht.27 Oppositievoorstellen pleitten vooral voor wettelijke
verboden op het bezetten van parlementszetels door personen die sterke banden
hadden met het hof. Tevens wilde men een regelmatiger gekozen Lagerhuis, om de
drie jaar of jaarlijks, in plaats van om de zeven jaar. In tegenstelling tot wat vaak
over het volk werd beweerd, poneerde Cato's letters dat dit van nature behoudend
van aard was en niet uit op de omverwerping van de maatschappelijke orde.28
Volksoproeren zouden alleen het gevolg zijn van opzettelijke misleiding door de
regering; als graadmeter voor corrupte praktijken zagen Trenchard en Gordon in het
volk juist een noodzakelijke ondersteuning voor een gemengde en evenwichtige
constitutie.
De combinatie van een kritische politieke houding en een sociaal conservatisme
van Cato's letters en andere republikeinse kritieken, heeft de nodige discussie
24
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‘nostalgia’ pleegt aan te duiden. Kramnick ontkent de invloed van het klassieke
republikanisme in de vroege achttiende eeuw geenszins, maar er is hem veel aan
gelegen een opkomende bourgeoisie ervan te vrijwaren.29 Kramnick wordt in bepaalde
opzichten gesteund door Joyce Appleby die de wortels van het economisch liberalisme
al in de eerste helft van de zeventiende eeuw in Engeland ziet ontstaan en de klassiek
republikeinse visie op de ontwikkeling van de handelskapitalistische staat niet anders
dan als anti-modern kan bestempelen.30 Beiden poneren een scherpe regenstelling
tussen de klassieke oorsprong van het republikanisme en de moderne legitimering
van de nieuwe commerciële maatschappij. Pocock en andere revisionisten houden
echter staande dat de klassiek republikeinse visie geen principiële verwerping van
handeldrijven zelf impliceert; de kritiek zou zich vooral richten op de begeleidende
effecten, zoals luxe, genotzucht, afhankelijkheidsrelaties en egocentrisme.31 Dat deze
kritiek, ondanks de groeiende acceptatie van de commerciële maatschappij in
Engeland, ook later invloedrijk bleef valt inderdaad niet te ontkennen. De
corrumperende effecten die vanuit de republikeinse traditie konden worden geduid,
bleven de gehele achttiende eeuw spookbeelden voor de verdedigers van een modern
commercialisme.32 De revisionisten weigeren daarom terecht het schematische keurslijf
van anti-modern naar modern te aanvaarden. Het is in dit kader dan ook niet toevallig
dat de meest diepgaande meningsverschillen over de opkomst van het liberalisme
en de invloed van het republikanisme niet de vroege achttiende eeuw betreffen, toen
de Engelse ontwikkeling naar een handelskapitalistische staat net op gang was
gekomen, maar de periode na de troonsbestijging van George III in 1760.33
Hoewel de politieke cultuur in Engeland in de jaren 1760-1780 inderdaad
ingrijpende veranderingen onderging, bleef de hervorming van het parlement in alle
opzichten centraal staan. De vraag hier is in hoeverre de argumenten uit de vroege
achttiende eeuw werden overgenomen en gewijzigd door de diverse oppositiegroepen
die in dit tijdvak voor het voetlicht traden. Daarbij moet worden uitgegaan van de
drie actuele kwesties die de politiek in deze jaren beheersten: de nieuwe politieke
verhoudingen sinds de troonsbestijging van George III, de carrière van John Wilkes
en de onafhankelijkheidsstrijd van de Amerikaanse koloniën.34 Vooral de eerste
kwestie toont de overeenkomsten met de vroege achttiende eeuw. De uit de gratie
geraakte groep aristocraten rond de persoon van Rockingham, de zogenoemde
Rockingham Whigs, waren zeker geen radicale hervormers en hanteerden in hun
29
30
31

32

33

34

Exemplarisch is: Kramnick, Bolingbroke and his circle, 243-252.
Joyce Appleby, Liberalism and republicanism in the historical imagination (Cambridge,
Mass. en Londen 1992) 181.
Vergelijk de kritiek op Appleby bij: Lance Banning, ‘Jeffersonian ideology revisited: liberal
and classical ideas in the new American republic’, William and Mary Quarterly 43 (1986)
3-19, aldaar 10.
J.G.A. Pocock, Virtue, commerce and history. Essays on political thought and history, chiefly
in the eighteenth century (Cambridge 1985) 111. Vergelijk de bespreking bij: Larry Dickey,
‘The Pocockian moment’, Journal of British Studies 26 (1987) 96-107, aldaar 101-102.
De belangrijkste overzichten van beide zijden zijn: Isaac Kramnick, ‘Republican revisionism
revisited’, American Historical Review 87 (1982) 629-664. Een licht gewijzigde herdruk
hiervan in: Kramnick, Republicanism & bourgeois radicalism, 163-199. Daartegenover:
Pocock, Virtue, commerce and history, 215-310.
Een goed overzicht van de periode biedt: H.T. Dickinson, Liberty and property. Political
ideology in eighteenth-century Britain (Londen 1977) 195-231.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

strijd tegen de invloed van het hof op het parlement in grote lijnen dezelfde
argumenten als vroegere oppo-

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

59
sitieleden. Nieuw was wel dat deze groep zich vaster organiseerde dan gebruikelijk
was en zo voor het eerst de contouren van een parlementaire politieke partij gestalte
gaf. Deze groep verscherpte de politieke sfeer door verdachtmakingen aan het adres
van het hof en door suggesties over aanslagen op de Britse vrijheid. Belangrijker
echter voor de discussies over parlementaire hervormingen, zijn de ideologische
ontwikkelingen en de radicalere eisen in de context van de twee andere kwesties.
Zowel de verkiezing van John Wilkes in het Lagerhuis als de belastingheffingen
in de Amerikaanse koloniën, dreven de discussies in de richting van het functioneren
en de samenstelling van het parlement. In het geval van Wilkes ging het niet primair
om diens hervormingsideeën zelf als wel om feit dat hij in 1769 vanwege zijn ideeën
door een stemming in het Lagerhuis als parlementslid werd geschorst en niet meer
herkiesbaar werd gesteld. Desondanks koos het district Middlesex hem driemaal
opnieuw tot representant. De vraag naar de onafhankelijkheid van het Lagerhuis en
naar de gronden waarop een wettig gekozen representant werd uitgesloten, stimuleerde
behalve radicale ideeën ook nieuwe vormen van politiek bedrijven. Wilkes' carrière
is vooral in dit laatste opzicht van belang. Rond zijn persoon ontwikkelde zich een
nationale cultus en een buiten-parlementaire beweging die een reële invloed ging
uitoefenen op de politiek. Wilkes had hier overigens zelf de hand in; het voltrok zich
niet buiten hem om. Zijn persoonlijkheid, organisatietalent en retorische kwaliteiten
brachten politiek onder de aandacht van een groter deel van de bevolking en zijn
fysieke afstotelijkheid droeg bij aan zijn status van antiheld. Politiek à la Wilkes
betekende demonstraties, rituelen en onderscheidingstekens. Het cijfer 45, verwijzend
naar de geruchtmakende insinuaties aan het adres van George III in het desbetreffende
nummer van de North Briton in 1763, dook op in vele manifestaties en geschriften
en werd een symbool voor vrijheid.35 Ook de beslotenheid van de politiek in
Westminster werd door Wilkes doorbroken via publikaties in de publieke pers. In
het algemeen werden vele genres aangewend om politieke boodschappen te verpakken
en letterlijk verkoopbaar te maken. Wilkes maakte van politiek commercie en van
commercie politiek.36 In het politieke jargon won rond het midden van de achttiende
eeuw het hoogst ambivalente begrip ‘public opinion’ aan populariteit.37
Veel programmapunten rond 1780 gingen duidelijk verder dan wat in de vroege
achttiende eeuw naar voren was gebracht. Dit gold zowel voor de beweging rond
John Wilkes als voor James Burgh, Richard Price en Joseph Priestley, allen religieuze
dissenters en minder geneigd de tactiek van volksagitatie aan te grijpen.38 De gangbare
opvatting dat een onafhankelijk Lagerhuis deel uitmaakte van de parlementaire
soevereiniteit en gesteund werd door de stem van landbezitters, werd langzamerhand
vervormd tot de theorie van volkssoevereiniteit en brede representatie. Dit
ideologische proces was zeer complex en de radicale uitwerking van Lockes theorie
35
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kritische conceptie van macht en idealen van vrijheid en publieke participatie uit de
klassiek republikeinse traditie. De bekende thema's van een hofclientèle die
parlementaire zetels bezette, van staande legers die burgermilities vervingen, van
corrumperende luxe, en de eis van een regelmatiger gekozen Lagerhuis klonken
namelijk nog steeds. Verschillende eisen gingen echter beslist verder, zoals die voor
een jaarlijkse verkiezing van het Lagerhuis en geheime stemmingen. Nieuw was ook
de roep om een herverdeling van kiesdistricten, waardoor de vrijwel ontvolkte maar
wel in het parlement gerepresenteerde districten (de zogenoemde rotten boroughs)
zouden worden vervangen door dichter bevolkte gebieden. Daarmee beoogde men
niet alleen een evenwichtiger representatie, maar dacht men tevens omkooppraktijken
in de dun bevolkte districten en ongeoorloofde afhankelijkheidsrelaties in het
Lagerhuis te voorkomen. Wezenlijk nieuwe programmapunten waren eveneens de
afschaffing van bezitskwalificaties voor leden van het Lagerhuis en de opvattingen
over een uitgebreider kiesrecht, in theorie zelfs universeel maar in de praktijk toch
aan bescheiden kwalificaties onderwarpen.
Vooral in deze uitbreiding van het electoraat en de verdediging daarvan op grond
van natuurlijke rechten wordt niet alleen de invloed van Locke zichtbaar, maar ook
het belang van de derde politieke kwestie in deze periode: de Amerikaanse strijd
tegen de door het Britse parlement opgelegde belastingen. Lockes verdediging van
een individueel recht op bezit werd in de Amerikaanse debatten omgewerkt tot de
opvatting dat belastingen, immers een ontneming van privé-bezit, niet konden worden
opgelegd zonder toestemming van de betrokkenen. In het verlengde hiervan lag dan
ook de eis van de Amerikaanse koloniën om eigen representanten naar het Britse
parlement te kunnen afvaardigen: ‘no taxation without representation’. Hierdoor
kreeg het begrip ‘representatie’ echter een geheel andere strekking. De Britse opvatting
van representatie (virtual representation) impliceerde dat de afgevaardigden in het
parlement weliswaar door Engelse districten waren gekozen, maar in de uitoefening
van hun functie niet aan hun district waren gebonden. Zij vertegenwoordigen ieder
voor zich het gehele Britse imperium. Het Amerikaanse representatiebegrip ging uit
van een regionaal mandaat voor de afgevaardigde en een directe relatie tot de kiezers.
Deze politiek-theoretische ontwikkeling stond niet alleen in verband met de
verhouding tussen kiezer en gekozene, maar ook met de criteria voor het kiesrecht.
Aangezien in het Amerikaanse conflict de belastingen centraal stonden, ontwikkelde
zich hier de opvatting dat zij, die enige vorm van belasting betaalden, ook
kiesgerechtigd zouden moeten zijn. Deze discussie had een zeer belangrijk effect op
de argumentatie van de Engelse radicalen, onder wie James Burgh, die nu de
uitbreiding van het electoraat gingen verdedigen met het argument dat vrijwel iedereen
belastingen betaalde, namelijk op roerende goederen.39 Het Lockeaanse individuele
recht op bezit ging zo de radicale en bepaald niet Lockeaanse eis van een regelmatig
uit te oefenen universeel kiesrecht ondersteunen.
Dat de Two treatises van Locke voor de ontwikkeling van het Engelse radicalisme
vanaf 1760 van veel groter belang zijn geweest dan voor de oppositiegroepen aan
het begin van de eeuw wordt door niemand ontkend. Uit de felle polemieken tussen
de beide historiografische kampen lijkt vooral de conclusie te moeten worden
39
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en dat juist een verstrengeling van concepties voedsel kon geven aan de radicalere
ideeën in deze periode. James Burgh, de dissenter uit de club in Newington Green,
is in dit opzicht een van de cruciale figuren. Zijn Political disquisitions (1774-1775)
was een bestseller en kan als een themaboek van de radicalen beschouwd worden.
Daarvoor was zijn naam al gevestigd met Crito, or essays on various subjects,
gepubliceerd in 1766-1767. Burghs publikaties zijn belangrijke oriëntatiepunten voor
de ideologische ontwikkeling van het Engelse radicalisme en niet toevallig blijken
zijn werken in verschillende perspectieven te kunnen worden geplaatst.40 Zonder
twijfel zijn de Political disquisitions in belangrijke mate een voortzetting van wat in
het begin van de achttiende eeuw naar voren werd gebracht, zoals blijkt uit Burghs
teruggrijpen op publikaties van onder anderen Trenchard, Gordon en Fletcher. Het
republikeins revisionisme heeft dit uiteraard sterk benadrukt. Daarnaast is er
onmiskenbaar ook een grote invloed, rechtstreeks of via Cato's letters, van Lockes
Two treatises herkenbaar. Burgh vergelijkt de staat met een handelsmaatschappij
waarvan de aandeelhouders het bestuursbeleid mogen beoordelen en dat is, zo
benadrukt Kramnick, bepaald geen klassiek republikeinse maar juist een proto-liberale
staatsconceptie.41
Burghs beroep op een vroege achttiende-eeuwse machtskritiek wordt door
Kramnick beschouwd als een restant van de ideologie van ‘nostalgia’ en hij acht dit
minder belangrijk dan de eerste duidelijk liberale geluiden. Kramnick ziet in Burghs
werk vooral een protestantse ethiek van arbeidzaamheid en een Lockeaanse nadruk
op individuele rechten. Daarmee markeert Burgh voor hem de overgang van een
klassiek republikanisme van landbezittende aristocraten naar een ethisch
individualisme en economisch liberalisme van een zich emanciperende bourgeoisie.
Corruptie zou bij Burgh eerder een religieuze connotatie hebben met individuele
consequenties, dan een politieke lading, resulterend in een collectief verval.42 Pocock
en de republikeinse revisionisten ontkennen niet dat Lockes werk een belangrijke
rol speelt in de debatten vanaf de jaren 1760 en dus ook bij Burgh. Zij weigeren
echter, zoals vermeld, het in hun ogen simplificerende dialectische perspectief te
aanvaarden van anti-modern klassiek republikanisme naar modern liberalisme,
gekoppeld aan de sociale onderbouw van een opkomende middenklasse.43 Voor hen
staat de conceptuele transformatie zelf centraal, waarin de noties van de gemengde
constitutie en volkssoevereiniteit, van politieke deugd en individuele rechten, en van
verval en vooruitgang, op gespannen voet met elkaar lijken te staan. Zij zien vooral
een interactie tussen beide tradities die een radicaal programma opleverde. Het
principiële verzetsrecht tegen de soeverein dat Locke in uiterste instantie voor het
volk reserveerde ontwikkelde zich onder invloed van de klassiek republikeinse
obsessie door machtsmisbruik tot een principieel recht van hervorming en, voor
40
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geen eenvoudige overgang van de ene naar de andere ideologie, maar conceptuele
processen die in een aanzienlijk gecompliceerder wisselwerking staan met de politieke,
economische en sociale context dan het dialectische perspectief aangeeft.44
De tegenstelling tussen progressief-liberalisme en conservatief-klassiek
republikanisme is echter niet alleen kunstmatig, maar ook beperkend. Een dergelijke
tweedeling neigt naar een onderwaardering van de religieuze context waaruit tussen
1760-1780 een aantal belangrijke politieke tractaten zijn voortgekomen. Enkele zeer
invloedrijke werken van Richard Price en Joseph Priestley, dissenters uit hetzelfde
sociale milieu als Burgh, kunnen zowel de kunstmatigheid van de tweedeling als het
belang van de religieuze context illustreren. Prices Observations on the nature of
civil liberty and the war with America (1776) en de Additional observations on the
nature and value of civil liberty (1777) is door het republikeins revisionisme vooral
in de context van het klassiek republikeinse vertoog geanalyseerd. Niet alleen
continueerde Price in zijn geschriften de bekende afkeer van staande legers,
afhankelijkheidsrelaties in het parlement en nationale schuld. Ook in zijn idee van
burgerlijke vrijheid, dat een gedurige politieke en morele waakzaamheid van het
volk zou vereisen, is de klassiek republikeinse conceptie herkend. Aan de andere
kant doet ook de invloed van Locke zich gelden bij Price en zelf noemde hij zijn
principes identiek aan die van Locke. Van Locke nam Price de opvatting over dat
alle autoriteit uit het volk ontstaat en daar in principe kan terugkeren. De aard van
de vertrouwensrelatie is bij Price echter wezenlijk anders dan bij Locke. In zijn
geschriften benadrukte Price dat uit de volkssoevereiniteit het recht voortkwam om
wettelijke hervormingen door te voeren, zonder overigens de uitnemendheid van de
gebalanceerde en gemengde constitutie in England in twijfel te trekken.45 De politieke
rol van het volk als groep van individuen na het instellen van een legitiem gezag was
bij Price veel fundamenteler en permanenter dan bij Locke.46 Pocock heeft in dit
verband gesproken over een ‘radical Lockeanism’, ontstaan vanuit het klassiek
republikeinse inzicht dat alle macht corrumpeert.47
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In concreto richten de discussies over Price zich vooral op zijn opvatting over
‘vrijheid’. Vrijheid is bij Price gedefinieerd als het recht op onafhankelijkheid van
een staat én als de noodzakelijkheid van individuele representatie. Beide aspecten
staan in verband met zijn belangrijkste doelstellingen: de verdediging van de
Amerikaanse koloniën én de politieke emancipatie van de dissenterse groepen in
Engeland. Er is op gewezen dat de vrijheidsconceptie bij Price, in zijn poging twee
doelen tegelijk te dienen, zeer onduidelijk blijft en in feite inconsistent is.48 Bovendien
lokte de gelijkstelling van vrijheid aan individuele representatie de kritiek uit dat
voor Price blijkbaar niet de wetten het baken waren van de burgerlijke vrijheid, maar
de regeringsvorm zelf. Daarmee zou iedere beslissing van de meerderheid een
getuigenis van vrijheid betekenen, ondanks de mogelijke onderdrukking van de
minderheid.49 Anderzijds is erop gewezen dat alle aspecten van het begrip vrijheid
bij Price in één opzicht overeenkomsten vertonen. Vrijheid staat bij Price steeds in
oppositie tot een vorm van slavernij ofwel een onvermogen tot zelfbestuur, in politiek,
moreel, religieus en fysiek opzicht. Ook in deze samenhang van het tegenconcept
van vrijheid zien sommigen aanknopingspunten bij het klassieke republikanisme.50
De sterke nadruk op de volkssoevereiniteit bij Price kan echter niet afdoende
verklaard worden zonder zijn religieuze achtergrond erbij te betrekken. De
overeenkomst tussen de vele radicalen in deze periode is immers, ondanks de
verschillende denominaties, hun dissenterse houding ten opzichte van de Anglicaanse
kerk. Price verwierp de strikte predestinatieleer en ging uit van de rationaliteit en de
vrije wil van het individu in zijn morele handelen. Hij geloofde in de vooruitgang
van de christelijke beschaving, die de mens als Gods instrument bewerkte ter
voorbereiding op het millennium en Christus' wederkomst. De apocalyps,
voorafgegaan door een periode van grotere tolerantie en vrijheid, vormde de
achtergrond voor de eisen van een uitgebreider kiesrecht en individuele controle via
vertegenwoordigers in het parlement.51 Voor de politieke rol die Price aan het individu
toekende is het verband met een dissenterse protestantse moraal van individuele
werkzaamheid voor het aanschijn Gods dus van groot belang. Het blijft echter een
punt van discussie in welke mate beide intellectuele tradities hebben bijgedragen aan
de politieke denkbeelden die Price in de jaren zeventig lanceerde.52
Priestley kwam in zijn apocalyptische verwachtingen en zijn grote gevoeligheid
voor de gevaren van macht en arbitrair bestuur met Price overeen. Toch verschilde
zijn denken ook in belangrijke opzichten van Price. Waar de vrijheidsconceptie van
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plaatst.53 In An essay on the first principles of government; and on the nature of
political, civil, and religious government (1768) maakte Priestley als eerste een
duidelijk onderscheid tussen politieke en burgerlijke vrijheid.54 Het actief en passief
kiesrecht classificeerde hij onder politieke vrijheid, terwijl burgerlijke vrijheid de
situatie aangaf die leven, bezit en intellectuele ontplooiing van ieder individu
garandeerde. In tegenstelling tot Price isoleerde Priestley dus de politieke rechten
uit het begrip burgerlijke vrijheid en zijn conclusie was dan ook dat tussen de
regeringsvorm van een staat en de vrijheid van het individu geen noodzakelijk verband
bestond. Het individueel imperatief tot zelfregering werd door Priestley niet zozeer
in constitutionele, maar in intellectuele zin begrepen. Zijn essay was expliciet gericht
tegen een klassiek republikeinse verhandeling waarin een collectieve
vaderlandsgezinde opvoeding als de meest wezenlijke steun voor de vrijheid van een
politieke gemeenschap werd voorgesteld. Priestley benadrukte hiertegenover de
pluraliteit en een zo beperkt mogelijke staatsinterventie bij de individuele zoektocht
naar Waarheid op alle terreinen die voor de menselijke rede toegankelijk waren. De
extreem Spartaanse gelijkheid, die zijn opponent had geprezen als voorwaarde voor
politieke stabiliteit, werd door Priestley verworpen en als antwoord koos hij voor de
culturele diversiteit en rumoeriger geschiedenis van Athene.55 Zijn optimisme was
gegrond op de mogelijkheden van het individu, wiens ontplooiing geen doel op
zichzelf vormde zoals in het latere liberale denken, maar deel uitmaakte van de
voorbereiding en opgang naar Christus' koninkrijk op aarde. Priestley's definities
van vrijheid werden echter in de jaren zeventig vaak niet aanvaard zoals hij ze had
bedoeld, maar gepresenteerd als twee logisch verbonden onderdelen van één
vrijheidsconcept.56
De Britse politiek toont zo een zeer ingewikkeld en moeilijk grijpbaar debat over
de relatie tussen vrijheid, individu en staat. Er werd geciteerd uit vele werken en
geargumenteerd op gezag van verschillende autoriteiten. Beschouwingswijzen werden
overgenomen en verder ontwikkeld. Een proces van conceptuele ontwikkeling dat
in volle gang was op het moment dat de Nederlandse Republiek in de politieke
crisissituatie geraakte die in dit boek centraal staat. De hierboven aangehaalde
geschriften speelden niet alleen op de Britse eilanden een belangrijke rol, maar
eveneens in de Amerikaanse koloniën en in Nederland. Verschillende Engelstalige
politieke tractaten werden in de jaren zeventig voor het eerst in het Nederlands
vertaald, sommige herdrukt. Ook via Amerikaanse geschriften - te denken valt aan
onder andere Paines Common Sense en de nieuwe grondwetten van de Amerikaanse
staten - en persoonlijke contacten zijn de hier behandelde politieke ideeën de
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Nederlandse Republiek binnengedrongen.57 De spanningen tussen ‘republikanisme’
en ‘liberalisme’ werden zo voor een deel geïmporteerd, zoals uit de volgende
paragrafen zal blijken.
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2.2 Nieuwe periodieken.
De Borger (1778-1780) en De Staatsman (1778-1785)
Vanaf het midden van de jaren zeventig begonnen de conflicten tussen Engeland en
zijn Amerikaanse koloniën de Europese politiek te domineren. Frankrijk erkende in
februari 1778 als eerste mogendheid de Amerikaanse onafhankelijkheid en verscherpte
daarmee de traditionele buitenlands-politieke tegenstelling met Engeland. Tijdens
de oplopende spanning en de groeiende dreiging van een Europese oorlog probeerde
de Nederlandse Republiek angstvallig buiten schot te blijven. Deze neutraliteitspolitiek
vereiste behoedzaam manoeuvreren. Zoals in de geschiedenis van de Republiek
meermalen was gebleken, leidden dit soort buitenlandse spanningen gemakkelijk tot
binnenlandse politieke strijd. Een duidelijke keuze voor een van beide partijen zou
direct appelleren aan de staatsgezinde en orangistische visie op de aard van de
Nederlandse Republiek. Tussen de Nederlandse Republiek en Engeland golden nog
formele verdragen uit 1674 en 1678 en bovendien was er de dynastieke band tussen
de Oranjes en het Engelse koningshuis van Hannover. In Holland echter, en hier
weer in het bijzonder in Amsterdam, wogen de huidige en toekomstige
handelsvoordelen met de Amerikaanse koloniën zwaar en waren openlijke
confrontaties met Frankrijk taboe. De moeizame besluitvorming binnen de Unie over
de vloot-legerkwestie en de perceptie in de omgeving van de stadhouder en Holland
over elkaars belangenpolitiek deden de spanningen groeien. De politiek van
afzijdigheid probeerde men uiteindelijk door toetreding tot een verbond van neutrale
mogendheden af te dwingen, maar op dat moment, in januari 1781, was de oorlog
tegen Engeland al een feit.58 In deze sfeer van neutraliteitshoop en oorlogsvrees
droegen twee nieuwe periodieke geschriften hun boodschap uit. Zowel De Borger
als De Staatsman verschenen voor het eerst in 1778 en stonden in het teken van
vaderlandsliefde en vrijheid. Hun beschouwingswijzen verschilden echter aanzienlijk.
De Borger is wel toegeschreven aan Betje Wolff en Aagje Deken, maar zonder
werkelijke bewijzen.59 Het blad legde in moraliserende preken nadruk op de deugden
van de burger in eigen kring waardoor het welzijn van de maatschappij waarvan men
deel uitmaakte werd gediend. Burgers waren in dit verband, zo werd uitdrukkelijk
vermeld, alle ingezetenen van de maatschappij en niet slechts de inwoners met
stedelijke burgerrechten. De periodiek zag echter wel een duidelijk onderscheid
tussen een regent en een burger. ‘De een is overheid, de ander onderdaan’, zo stelde
men, en de verhouding van de laatste tot eerste kenmerkte zich door gehoorzaamheid.60
Om die reden adviseerde men de lezers zich te distantiëren van ‘staatkundige
hekelaars’ die de overheid op kritisch commentaar trakteerden.61 Het moraliserend
conservatisme van De Borger riep al snel verontwaardigde reacties van lezers op.
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diging van De Borger, in 1780 reeds, te maken met de in politiek opzicht weinig
vernieuwende boodschap en werd het blad het slachtoffer van de internationale
spanningen en een daardoor gewijzigde behoefte op de lezersmarkt. Want waar De
Borger vooral de politieke boodschap van de jaren zeventig vertolkte, daar boekte
De Staatsman succes met een geluid dat in de jaren tachtig luid gehoord zou worden.
Deze periodiek verscheen tot in 1785 en behoorde al snel tot de toonaangevende
geschriften. De auteur en samensteller was naar eigen zeggen de inmiddels bekende
graaf L. Th. Nassau la Leck, hoewel de advertentie uit 1781 van een genootschap
(en dus collectief auteurschap) gewaagde met aan het hoofd een van de eerste edelen
van het land.63 De titel ‘Staatsman’ suggereerde in tegenstelling tot ‘Borger’ niet de
doelgroep, maar de thematiek van de periodiek. De teksten handelden over het
werkterrein van staatsmannen, vooral buitenlandse en binnenlandse politiek, maar
die onderwerpen achtte men ook voor niet-regenten geschikt. Politiek was namelijk
een zaak van iedereen, van zowel de ‘aanzienlyke’ als de ‘geringer burgers’ en dus
van ‘alle rechtgeaarte Nederlanders’, aldus de advertentie in 1781.64 De Staatsman
speelde niet alleen de rol van informatief medium, maar was door de stukken die in
het begeleidende mengelwerk verschenen, net als De Borger op zijn manier,
beschouwend van aard. De schrijvers gaan natuurlijk deskundig en bescheiden te
werk, zo meende de advertentie, maar zij spreken ook vrij en onbeschroomd en
debiteren soms ‘zulke stoute reflexien, dat men ’er zich grootlyks over verwonderen
moet’.65 Kortom, de eerste, voorzichtig opiniërende politieke periodiek in de
Nederlandse taal zocht zijn publiek. Een publiek dat minstens zo breed werd geacht
als dat van De Borger, maar dat met andere onderwerpen werd benaderd.
Het verschil tussen De Borger en De Staatsman was echter groter dan een
onderscheid in thematiek. Zij vertegenwoordigden twee verschillende opvattingen
van burgerschap. De Borger definieerde vrijheid in negatieve zin als ‘het vermogen
te doen wat ons lust’.66 De mens was immers voor het geluk geschapen en had
Alexander Pope niet gelijk toen hij dichtte dat men juist door het genot aan God
gehoorzaamde?67 Weelde en pracht werden niet zonder meer als corrumperende
verschijnselen geduid: ‘Weelde, genomen in den kwaaden zin van 't woord, is een
onmaatig genot van 't zinlyke, en pragt, in denzelven kwaaden zin, is eene onmaatige
vertooning van kostbaarheid.’ Beide begrippen refereerden aan gedrag dat relatief
naar tijd, plaats en persoon beschouwd moest worden. Het moment waarop genot en
vertoning van uiterlijke schoonheid schadelijk werden kon allen door de rede worden
bepaald en de maatstaf daarbij was het geluk. Wanneer weelde slechts de genotzucht
bevredigde en uiterlijke schoonheid pronkzucht werd, dan ging de instrumentele
functie verloren en werd middel tot doel verheven.68 Hier zag De Borger meer dan
een persoonlijk falen, want de gevolgen zouden zich in de maatschappij als geheel
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schappelijk geluk niet meer inhield dan de optelsom van het geluk der individuen,
resulteerde een individueel falen door de organische verbondenheid van het individu
aan de maatschappij automatisch in een vermindering van het geluk der overige
burgers.69 De bereidheid het algemeen belang te dienen en zich opofferingen te
getroosten in goed en bloed was daarom een moreel axioma voor iedere burger. Maar
in politieke zin hield deze plicht vooral gehoorzaamheid aan de overheid in door alle
inwoners, terwijl van de regenten ijver en trouw werd verwacht tijdens het waarnemen
van hun ambten.70 Juist aan de vaderlandsliefde die in gehoorzaamheid gelegen was,
begon het volgens De Borger aan het einde van de jaren zeventig te schorten.
In het stimuleren van een nieuwe en zuivere vaderlandsliefde leidde het pad van
De Borger onvermijdelijk langs de oude republieken. Een werkelijk pedagogische
waarde hadden de klassieke exempla voor De Borger echter niet.71 Bovendien zouden
grootspraak en overdrijving bepaald geen onderontwikkelde eigenschappen van de
klassieke auteurs zijn geweest, maar alles afwegende vond ook De Borger geen
aansprekender voorbeelden van vaderlandsliefde dan bij de Grieken en de Romeinen.72
De volksregeringen, die kenmerkend waren geweest voor verschillende oude
republieken, hadden immers de basis gelegd voor een directe betrokkenheid bij het
vaderland. Voor de moderne tijden zouden alleen Engeland en Noord-Amerika
daarmee vergelijkbaar zijn. De minste vaderlandsliefde werd in zuivere monarchieën
aangekweekt, terwijl de regering der voornaamsten, zoals in de Nederlandse
Republiek, zich in een middenpositie bevond. Hier leefden nog steeds werkelijke
vaderlanders, aldus De Borger, maar in de groeiende invloed van een ‘valse
wijsbegeerre’, blijkend uit het ongegeneerd bedrijven van belangenpolitiek, herkende
men een gevaarlijk symptoom.73 De Borger doelde hier in vulgariserende zin op het
epicurisme als antirepublikeinse leer. Uit Montesquieu's Considérations toonde men
later aan hoezeer die wijsgerige stroming het respect van de Romeinen voor de eed
had ondermijnd.74 Aangezien de eed uitdrukking gaf aan een heilige verbintenis met
de maatschappij kon men de verwaarlozing daarvan niet anders opvatten dan als een
belediging van godsdienst, een gebrek aan maatschappelijke deugd en een minachting
van de mens. Het epicurisme werd door De Borger niet zozeer met genotzucht in
verband gebracht, als wel met ontrouw en ongodsdienstigheid en zou aldus
ondermijnend zijn voor de bestaande politieke verhoudingen. Ter ondersteuning van
dit politiek conservatisme functioneerden in De Borger soms ook klassieke exempla.75
De Staatsman sloeg een geheel andere toon aan. Op veel ruimere schaal dan in
De Borger werd hier het klassieke Rome als decor benut voor zingeving van de
gevoelde spanningen en frustraties. Met zingeving wordt hier geen op de actualiteit
inhakend commentaar bedoeld, maar algemene politieke bespiegelingen. De Staatsman
ontwikkelde zich maar langzaam tot een commentator van de binnenlandse politiek
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vallen werden door De Staatsman aanvankelijk vermeden, al wilde men in 1780 wel
toegeven dat het republikeinse bestel ‘laboreert aan grote defecten’ en dat mogelijk
de invloed van het stadhouderlijk gezag in sommige opzichten te groot was.76 Maar
Willem V van tirannie beschuldigen achtte men op dit moment stemmingmakerij van
lieden die een revolutie teweeg wilden brengen en uit waren op de vernietiging van
het stadhouderschap.77 De Staatsman was echter wel de eerste periodiek die
systematisch reflectie bood op de gespannen situatie in binnen- en buitenland. Er
werden zorgvuldig gekozen beschouwingen aangeboden die pasten bij de
ondergangsstemming in een republiek. De aandacht verschoof daarbij rond 1780 van
het tromgeroffel door de Europese grootmachten naar de binnenlandse politiek. De
naderende en uiteindelijk ook uitbrekende oorlog tegen Engeland en de directe
gevolgen voor de economie van de Republiek bepaalden deze koerswijziging. De
wending leidde tevens tot een andere hantering van de klassieke geschiedenis,
overigens zonder dat het antieke Rome als model aan belang inboette. Meer dan tien
eeuwen roemruchte en rijk gedocumenteerde historie, van koningschap via republiek
naar keizerrijk, stonden voor dit laatste garant.
In 1778 besteedde De Staatsman veel aandacht aan de militaire dreigingen in
Europa en de consequenties daarvan voor de Nederlandse Republiek. Er was volgens
het blad op het gebied van oorlogvoering veel veranderd in een eeuw tijd. Sinds de
expansiepolitiek van Lodewijk XIV waren grote staande legermachten in Europa
geïntroduceerd en een nieuwe Europese oorlog zou een verwoestender uitwerking
hebben dan ooit.78 In een dramatische toonzetting schetste de periodiek de gruwelen
van massale oorlogvoering en de gevolgen voor het thuisfront. Met dédain kritiseerde
men hierbij zowel de huur- als de beroepssoldaat. Beiden verkochten lijf en leden,
en met even nadelige maarschappelijke gevolgen. Soldaren die na afloop van een
oorlog in dienst bleven werden blinde werktuigen van een oorlogszuchtig vorst,
terwijl huursoldaten na een oorlog alleen konden overleven door crimineel gedrag.79
Burgermilities waren volgens De Staatsman, in dit stadium althans, niet noodzakelijk
betere oplossingen. Met het voorbeeld van Engeland blijkbaar in het achterhoofd,
herinnerde het blad aan de mogelijkheid dat ook burgermilities de politiek van vorsten
konden gaan ondersteunen. Daarin was een dubbel nadeel gelegen, want naast militaire
steun voor een verwerpelijke dynastieke politiek werd de land- of werkman zo ook
nog onnodig van zijn beroep afgehouden.80 Inhakend op de gevoelige binnenlandse
kwestie van vloot- of legeraugmentatie gaf De Staatsman een duidelijke mening.
Een groot leger kon niet stroken met de denkbeelden van een vrij volk en het was
ook strijdig met ‘de constitutie en politique gronden van een handeldryvend
gemenebest’.81 Het standpunt van De Staatsman sloot hier aan bij de opvatting dat
grote legers bedreigender waren voor omliggende mogendheden dan een vloot en
dat zij hoogstens indirect inzetbaar waren ten behoeve van de handel. Voor het
eigenmachtig beschermen van de koopvaardij en het voeren van een politiek van
neutraliteit ten opzichte van het buitenland zou een vloot altijd de beste militaire
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blicq gevestigd, en slaat haar gedrag gade in de algemeene verwardheid van zaken.’82
Iedere manoeuvre kon nu als een casus belli worden uitgelegd.
In zijn commentaren op de vermeende veroveringszucht en oorlogsdrang van de
Europese monarchieën benutte De Staatsman de Romeinse geschiedenis naar believen.
Tussen de regels door dook het beeld op van een gewelddadig en expansief Rome,
waarvan de inwoners door passies overmand waren en gedreven werden door een
hyperemotionele vaderlandcultus. Dit heerszuchtig en bedorven volk zou zelf het
noodlot over zich afgeroepen hebben en dat kon de huidige Europese vorsten alleen
maar tot lering zijn. ‘De Romynen zo zeer geroemd, schynen my niet groot dan onder
de regering van Numa Pompilius’, aldus De Staatsman.83 De tweede Sabijnse koning
werd zo opgevoerd als de ideale deugdzame vorst van een nog onbedorven en
vredelievend Romeins volk. Maar na hem zou het karakter van de Romeinen zijn
ontaard. Zij trokken als geduchte rovers door Europa en Azië en, de portee van het
voorbeeld, veroorzaakten hun eigen ondergang: ‘dronken van tranen, welke het aan
het gehele Aardryk deed storten, verscheurde het zyne eigen ingewanden’.84 Hun
vaderlandsliefde werd ten onrechte geprezen, zo meende De Staatsman, want die
was te rigoureus en leidde tot excessen. Gruwelijke daden, zoals het doodvonnis van
Lucius Iunius Brutus over zijn eigen zonen, droegen bijvoorbeeld de bewondering
weg van het Romeinse volk, maar maakten voor De Staatsman duidelijk hoe vroeg
het zedelijke verval was ingetreden, niet pas na de laatste Punische oorlog, maar
reeds lang voordien bij de stichter van de Romeinse Republiek zelf.85 Dat Rome nog
zo lang had stand gehouden was alleen te danken geweest aan de kracht van zijn
politieke instituties. Zelfs die hadden echter niets vermocht als Hannibal na zijn
overwinning bij Cannae zou zijn opgetrokken naar Rome en de stad ‘in zyne
beginzelen van grootsheid’ had gesmoord.86 De les was helder. Barbaars gedrag loont
hoogstens tijdelijk, niet op de lange duur. De vijf Europese mogendheden, die nu
meer legers in vredestijd hadden dan Caesar destijds in de benardste omstandigheden,
mochten het zich aantrekken.87
Hoewel de kritiek van De Staatsman op de buitenlandse grootmachten betrekking
had, was zij natuurlijk voor binnenlandse consumptie bedoeld. De omslag vanaf
1779 in de teneur van de bespiegelingen betekende daarom een belangrijke
ontwikkeling. De gevaren van kwaadwillige vorsten kregen vanaf dat jaar
systematischer aandacht. In vele klassiek republikeinse analyses werd erop gewezen
dat weelde en genotzucht de vaderlandse zeden verbasterden en de passies de vrije
loop lieten, dat het epicurisme dit in de hand werkte, en dat politieke functies het
object konden worden van persoonlijke bevrediging van macht. Aan dit proces, met
zijn eigen dynamiek, was Rome te gronde gegaan en zou iedere staat bezwijken,
tenzij het algemeen belang alsnog tot maatstaf van het publieke handelen werd
gemaakt. Tegen welke vorsten en welke staten deze waarschuwingen gericht waren
werd niet vermeld. Aanvankelijk kan de context van deze bespiegelingen nog
dubbelzinnig zijn geweest en ook als een variatie op de thematiek uit 1778 zijn
82
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opgevat. Na de eerste tekenen van het Nederlandse militaire onvermogen moet die
dubbelzinnigheid zijn weggevallen. De classicistische ondergangsretoriek refereerde
vanaf dat moment voor de meeste lezers onge-
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twijfeld aan de Nederlandse Republiek met zijn eigen vorst, die terwille van zijn
eigen ambities leek samen te spannen met Engeland. De Staatsman werd zo een
vertolker van het psychologische moment waarop een republiek zich aan de rand
van de afgrond bevindt, maar in het ultieme ogenblik door een collectieve toewijding
aan het vaderland de machtsgreep van een absoluut heerser, een nieuwe Caesar, nog
kan afwenden. De begrippen deugd, patriottisme en vaderlandsliefde kregen in deze
context de betekenis van volstrekte opofferingsgezindheid voor de republikeinse
vrijheid. Politieke deugd en vrijheid, zo werd de lezers voorgehouden, vormden een
onafscheidelijke twee-eenheid. Was de vrijheid in gevaar, dan was de deugd kennelijk
verslapt. Zag men nog maar weinig werkelijke vaderlanders, dan kon de vrijheid niet
lang meer bestaan. De klassiek republikeinse ondergangsretoriek van De Staatsman
droeg zo direct bij aan de ontwikkeling van een politieke sfeer waarin men ware
vaderlanders zag strijden tegen ondergronds opererende verraders en de ruimte voor
de nuance steeds smaller werd.
Een zeer belangrijk aspect van deze gepropageerde vaderlandsliefde was dat die
als een collectieve remedie werd gezien, waardoor niet alleen de politieke elite
aangesproken werd, Stadhouder en regenten moesten tot inkeer worden gebracht
door naar de stem van het volk te luisteren en die te respecteren. Het volk kreeg zo
een bescheiden, maar onmisbare functie in het politieke bestel toebedeeld. Het was
de graadmeter voor corrupte verhoudingen, een van vrijheid doordrongen populus
dat signalen gaf en geen oproerig plebs dat gezag ondermijnde. Een volk zou, aldus
een van de verhandelingen, altijd behoudend zijn ingesteld en gemakkelijk te regeren
zolang het niet werd getergd. Maar een vrij volk was ook, in tegenstelling tot
onderdrukte volkeren, een steun voor goede overheden. Als zo'n volk misnoegd
raakte en onrustig werd, dan diende men te luisteren: ‘De vorst of overheid denkt
helaas maar al te vaak, dat de onderdaanen geen het minste recht hebben, om zich
met zaaken van staat en regeering te bemoeien, en eenig eene blinde gehoorzaamheid
aan hun gezach verschuldigd zyn; doch dit is eene verkeerde stellinge’, aldus De
Staatsman in 1782.88 Een volk dat klaagde had het recht aan zijn zijde en vormde
geen oproerige en wispelturige massa waarvoor regenten voortdurend moesten vrezen.
De verschillende lezers die De Staatsman probeerde aan te spreken, stadhouder,
regenten en burgers, werden zo in bespiegelende verhandelingen en soms in
emotionele toonzetting op hun vaderlandse plichten gewezen.
Deze vele oproepen tot deugdzaamheid en tot het afzweren van belangenpolitiek
waren geen populistische aansporingen tot revolutionair handelen. De Staatsman
hield vooral de politieke elite een spiegel voor waarin men gedwongen werd te kijken.
Directe verwijzingen naar de Nederlandse context waren dan ook spaarzaam, zeker
tot 1781. Gaandeweg koos het blad overigens wel partij door insinuaties die voor
contemporaine lezers niet onopgemerkt konden blijven. De stukken die over de
deugdzaamheid van vorsten handelden en over de gevaren van een hofcultuur van
louter vleiers waren duidelijk aan het adres van Willem V en zijn clientèle gericht.89
Ook het in herinnering roepen van Romeinse keizers die, ondanks een niet onbevlekt
blazoen, toch goede bestuurders waren geweest richtten zich op de Oranjevorst. Voor
de lezer in augustus 1782 was het snel duidelijk wie aangesproken werd als de Titus
die tot de liefde en minnehandel niet ongenegen was zonder dat de staatszaken eronder
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leden, of de Trajanus die wel smaak had in de wijn en toch een eerlijk en getrouw
rentmees-
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ter was van het rijk.90 Oproepen om het volk tot collectieve actie aan te zetten zijn
in de eerste jaargangen van De Staatsman echter niet te vinden.
Het door de klassieke geschiedenis geïnspireerde ondergangsdenken ging wel als
vanzelf, gepaard met een andere houding ten aanzien van de Romeinse moraal. Lezers
van De Staatsman werden nu geconfronteerd met een revival van klassiek patriottisme
waarbij, met uitzondering van de op Willem V gerichte stukken, het republikeinse
Rome model stond. De Romeinse vaderlandsliefde zag men niet meer aan de basis
liggen van militaire excessen en binnenlandse wanpraktijken, maar beschouwde men
als een politiek navolgenswaardig ideaal. In een brief over de liefde voor het vaderland
horen we niets meer van Numa Pompilius, maar wel over republikeinse helden als
Mutius Scaevola, Decius en, jawel, Lucius Iunius Brutus. Voorts over Attilius
Regulus, Scipio Africanus, Cato de Oude, Cato Uticensis en Cicero. ‘Zie hier wat
de liefde voor het Vaderland vermag’, zo heet het nu, ‘de ziel vol van dit gelukkig
enthusiasmus.’91 Het vaderland werd als het richtpunt van elk handelen aangeprezen
omdat het meer zou zijn dan een contemporain, staatkundig verband. In het begrip
‘vaderland’ was heden, verleden en toekomst gelegen; het omvatte alles wat de burger
had, was en zou zijn. Een van de omschrijvingen was indirect ontleend aan Cicero's
De officiis.92 Natuurlijk waren ook de negatieve voorbeelden belangrijk, de aanslagen
op de vrijheid waarvoor men voortdurend waakzaam moest zijn. De klassieke exempla
kregen naarmate de binnenlandse tegenstellingen groter werden een duidelijk sterkere
politieke lading. Een poging om de dynamiek van burgeroorlogen te analyseren als
een strijd tussen listige bedriegers en belangeloze patriotten mondde uit in een
vergelijking tussen Caesar en Cato Uticensis.93 Bij de politisering van klassieke
exempla bleek al spoedig ook de mogelijkheid van geraffineerd gebruik in plaats
van scherpe tegenstellingen. De liquidatie van Caesar door Marcus Iunius Brutus
werd beschreven als een patriotse daad en de latere zelfmoord van Brutus was, hoewel
volgens de christelijke ethiek onjuist, volstrekt overeenkomstig de Romeinse normen
liever als vrij man te sterven dan als slaaf te leven. Brutus gold, samen met Cato
Uticensis, als de meest radicale Romeinse patriot en zijn verwijten over de te
toegeeflijke houding van Cicero ten aanzien van Caesar vonden ook in De Staatsman
een plaats. De periodiek bracht echter begrip op voor de houding van Cicero en bood
zo de lezer een variatie aan klassieke exempla.94
De Staatsman wordt, zoals vermeld, in verband gebracht met de L. Th. Nassau la
Leck. In hoeverre deze alleen dan wel samen met een genootschap voor het blad
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Idem, V, stuk 1, 460-461.
Idem, IV, stuk 1, 234-245, aldaar 238-239.
Idem, V, stuk 2, 362: ‘Van alle de gemeene verbindtenissen is 'er geen deftiger, geen
waardiger, dan die, dewelke aan een iegelyk van ons met de republicq gemeen is. Onze
ouders zyn ons lief en waard, gelyk ook onze nabestaanden en gemeenzame vrienden; maar
het vaderland begrypt alle liefdeverbindtenissen te saamen; voor het welke een eerlyk man
niet zal schroomen den dood te ondergaan, zo hy daar mede aan het vaderland dienst doen
kan. Daarom is de verwoedheid van zulke menschen des te verfoeilyker, die hun vaderland
door alle schelmstukken hebben verscheurd, en of bezig geweest zyn, of nog bezig zyn, om
het in den grond te verderven.’ De passage in De officiis, boek 1, 57: M.T. Griffin ed. en
E.M. Atkins, Cicero. On duties (Cambridge 1991) 23-24.
De Staatsman, IV, stuk 1, 294-318.
Idem, stuk 2, 199-215 en 216-227; Idem, V, stuk 1, 364-380.
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het hier voor een groot gedeelte niet om een origineel auteurschap ging, maar om de
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functie van samensteller en redacteur. Vele verhandelingen, vooral in het mengelwerk,
waren namelijk anonieme herdrukken of bewerkingen van bekende achttiende-eeuwse
teksten die met elkaar gemeen hadden dat zij een sterk klassiek republikeinse
maatschappijkritiek verwoordden. Het ging hierbij om materiaal van binnen- en
buitenlandse bodem. Zo maakte Lieven de Beauforts staatsgezinde verhandeling uit
1737 een opmerkelijke come-back doordat de hoofdstukken tien en elf in ongeveer
honderd pagina's werden gereproduceerd.95 De Beaufort had gepretendeerd een
vervanging voor de verloren gegane boeken van Cicero's De re publica te schrijven
en was van mening geweest dat hij de eerste was die de ‘vrijheid’ zo systematisch
aan een analyse onderwierp.96 Maar aandacht verdient met name wat aan het Engelse
politieke debat uit de vroege achttiende eeuw werd ontleend.
Een aanzienlijk aantal bijdragen in De Staatsman bestond uit vertalingen uit Cato's
letters, soms een afzonderlijk nummer, dan weer een compilatie, en doorgaans
overgenomen uit de Nederlandse editie van 1752-1754.97 Al direct in 1722 waren
eenendertig bijdragen van Cato aan de London Journal in een Nederlandse vertaling
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‘Verhandeling behelzende, hoe en waar door de vryheid wordt verlooren, en door welke
middelen die behouden wordt’ De Staatsman V, stuk 2, 311-388 en 393-421.
[Lieven de Beaufort], Verhandeling van de vryheit in den burgerstaet (Leiden/Middelburg:
Samuel Luchtmans/Leendert Bakker, 1737) voorbericht en 408.
Titels in De Staatsman (= A) uit Brieven over de vrijheid (1752-1754) (= B), corresponderend
met nummers uit Cato's letters (= C). Voor C, zie de ongewijzigde herdruk van de zesde
editie uit 1755 bij Da Capo Press (New York 1971).
- ‘De droevige gevolgen van eene algemeene verbastering van zeeden: Getrokken uit
Algernon Sydney schildknaap’: A, 2.2, 111-119; B, deel 1, 250-259; C, nr. 26.
- ‘Over de dwaasheden der menschen, en hoe gemakkelyk zy leiden en bedriegen
laaten’: A, 2.2, 129-135; B, deel 1, 260-267; C, nr. 105.
- ‘De kragt van 's volks geneegenheid en afkeer voor byzondere menschen, hoe kragtig
dezelve werkt, en hoe ver zy in aanmerking moet koomen’: A, 2.2, 161-169; B, deel
1, 278-294; C, nr. 19.
- ‘De dwaze eerzugt der verovetaars en de schadelyke gevolgen hunner
overwinningen’: A, 2.2, 215-226; B, deel 1, 353-364; C, nr. 74.
- ‘Over de noodzaaklykheid der voorzorgen, tegen den natuurlyken indrang van magt’:
A, 2.2, 233-243; B, deel 1, 392-402; C, nr. 33.
- ‘Aanmerkingen over den staat, der onafhangelyke vorsten’: A, 2.2, 274-284; B, deel
1, 432-442; C, appendix nr. 2,
- ‘Dat de bloei der konsten, wetenschappen en geleerdheid, door vrye regeeringen
bevorderd, maar door overheersching gekrenkt worden’: A, 2.2, 285-303; B, deel
1, 136-154; C, nr. 71.
- ‘Verhandeling over de hoven en de hovelingen’: A, 4.1, 501-524; Compilatie van
B, deel 2, 329-365; Vindplaats in C onduidelijk.
- ‘Over de vryheid. Brief van Brutus aan Cicero, nevens eene korte inleiding tot
deszelfs opheldering’: A, 4.2, 199-215; B, deel 1, 188-205; C, nr. 23.
- ‘Brief van Brutus aan Atticus; met een korte inleiding tot deszelfs opheldering’: A,
4.2, 216-227; B, deel 1, 206-217; C, nr. 30.
- ‘Aanspraak van keizer Galba aan Piso’: A, 4.2, 228-234; B, deel 1, 218-227; C, nr.
41.
- ‘Korte bespiegelingen over de vleiery’; A, 4.2, 244 - 256; Compilatie van B, deel
2, 300-328; Vindplaats in C onduidelijk.
- ‘Brutus. Of het gedrag der Romeinen, in 't ombrengen van Julius Caesar verdedigd’:
A, 5.1, 364-380; B, deel 2, 164-183; C, nr. 56.
- ‘Aanmerkingen over den aart des volks, en deszelfs gedrag omtrent zyne
overheeden’: A, 5.2, 80-131 en 137-144; B, deel 2, 366-420; Vindplaats in C
onduidelijk.
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gebundeld.98 Het motief hiervoor zal vooral de actualiteitswaarde van de
aandelenzwendel door de Zuid-Zee Compagnie geweest zijn. De eerste brieven van
Cato handelden vooral over dit thema. Maar de Nederlandse vertaling naar de vijfde
Engelse druk, die in drie delen tussen 1752-1754 werd uitgegeven, lijkt door andere
motieven te zijn ingegeven.99 De Brieven over de vryheid lieten zich lezen als
waarschuwingen tegen de gevaren van een gecentraliseerd vorstelijk gezag dat via
een hofclientèle werd bevorderd. Dit waren opvattingen waarvan verwacht mocht
worden dat ze tijdens het derde stadhouderloze tijdperkje (1751-1766) een willig oor
zouden vinden bij staatsgezinde regenten, en in het algemeen bij hen die de voogdij
over de minderjarige Willem V niet als een privé-aangelegenheid van het hof wensten
te zien. Een niet onbelangrijk detail vormde het feit dat Anna van Hannover, die tot
haar dood in 1759 als gouvernante optrad, de kleindochter was van George I, en dus
gelieerd aan het vorstenhuis waartegen Cato's letters oorspronkelijk waren
geschreven.100 De migratie van deze whig-oppositieliteratuur van Trenchard en
Gordon, niet alleen naar het Amerikaanse politieke debat van de jaren zeventig, maar
ook naar het Nederlandse van de jaren vijftig en tachtig, versterkt niet alleen het
belang van deze politieke geschriften zelf. Toen Pieter Paulus in 1772 de hofclientèle
van Willem V op de korrel nam, noemde hij als literatuur voor dit thema alleen de
verhandeling van De Beaufort én de Brieven over de vryheid van Trenchard en
Gordon.101 Het feit dat sinds 1780 zowel De Beauforts machtskritiek als onderdelen
van Cato's letters voor hergebruik in De Staatsman geschikt werden geacht, vormt
een duidelijke indicatie van de actualiteit die het klassieke ondergangsdenken
inmiddels weer had gekregen.
De klassiek republikeinse opvattingen over de vrijheid als een kwetsbaar bezit,
dat actief en voortdurend tegen de gevaren van corruptie en vorstelijke machtsgrepen
moest worden beschermd, waren in de late achttiende eeuw zeker geen nieuwe
elementen in de Nederlandse politieke debatten. Reeds tijdens de zestiende-eeuwse
Opstand werd in sommige publikaties dit klassieke ideaal van de actieve burger
verwoord. En de klassieke auteurs namen natuurlijk een prominente plaats in op het
curriculum van de Latijnse scholen en universiteiten. Een gedegen kennis van de
politieke en literaire geschriften uit de oudheid behoorde als vanzelfsprekend tot de
culturele bagage van regenten en hogere burgerij. Na de Wittenoorlog in 1757 werd
de klassieke vrijheidsretoriek niet meer zo pregnant in pamfletten geuit. De relevantie
van klassieke ondergangsscenario's voor de actuele politieke situatie leek in de tweede
helft van de achttiende eeuw lange tijd beperkt en werd, zoals we bij Styl zagen,
hoogstens indirect benadrukt. Tot diep in de jaren zeventig was het vooral de
economie, en niet de staatkundige structuur van de Republiek die zorgen baarde en
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Brieven door een voornaam lord en lid van het parlement van Groot-Britanjen, op den naem
van Cato geschreven, behelzende, een zeer levendig tafereel van het gedrag der gewezene
bewindhebbers van de Zuid-Zee-Kompagnie, als mede van den val van die kompagnie, en
van al het geen daar omtrent in Engeland is voorgevallen (Delft 1722).
Brieven over de vryheid, en het geluk des volks onder een goede regeering; in 't Engelsch
uitgegeeven op den naam van Cato, en nu naar den vyfden druk in 't Nederduitsch vertaald
(3 dln; Alkmaar 1752-1754).
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die de meeste stof tot overdenkingen opleverde. In hoeverre met name het verval in
de handel in werkelijkheid absoluut of relatief was is hier niet aan de orde, wél de
perceptie dat er een verval was dat men zichzelf verweet. De meeste commentaren
zochten de oorza-
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ken voor de economische problemen in de Republiek zelf, en wel in de verachting
van oude zeden, in de verfransing van de politieke elite, in het verwaarlozen van de
koophandel ten faveure van de kredietverlening, of in een combinatie hiervan. De
perceptie van een economisch verval lag ten grondslag aan de oprichting van de
Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen, die een
economische diversificatie en een verkapt protectionisme als oplossingen aandroeg.102
Er werd ook in andere richtingen geredeneerd, zoals blijkt uit de radicale en modern
aandoende verdediging van de staatsschuld en de geldcirculatie door Isaac de Pinto
of het pleidooi voor een terugkeer naar de koopmansrepubliek van weleer door Elie
Luzac, maar in geen van de gevallen werd de excellentie van de contemporaine
stadhouderlijke republiek daarbij in twijfel getrokken.103 De klassiek republikeinse
machtskritiek, die eerder in de achttiende eeuw wél had geklonken, werd tijdens het
erfstadhouderschap van Willem V tot vóór 1780 dan ook nauwelijks naar voren
gebracht.
Als de ideologie van de zich ontwikkelende patriotse oppositie uitsluitend uit deze
klassiek republikeinse machtskritiek zou hebben bestaan, zou er weinig reden zijn
geweest van een nieuw republikanisme in de jaren tachtig te spreken. In dat geval
was er slechts sprake geweest van een nieuw conflict tussen staatsgezinden en
orangisten op basis van onder andere een vroeg-achttiende eeuwse vrijheidsretoriek.
Het voorbeeld van De Staatsman toont echter dat in het kielzog van klassiek
republikeinse kritieken ook radicalere denkbeelden de Nederlandse politieke havens
binnenvoeren. Zo verscheen aan het eind van 1780 in De Staatsman een Nederlandse
vertaling van Caton, ou entretien sur la liberté et les vertus politiques. Dit was een
tractaat van Guillaume-Joseph Saige, lid van het parlement van Bordeaux, en
gepubliceerd in 1770.104 De verhandeling hanteerde de flashback als literaire conventie
om de politieke slavernij onder het Romeinse keizerrijk te contrasteren met de
zuiverheid van republikeins Rome. De verteller, Favonius, deed hierin met weemoed
verslag van een gesprek dat jaren geleden tussen Cato (Uticensis), Cicero en hemzelf
zou hebben plaatsgevonden, in de tijd dat het lot van de republiek nog niet bezegeld
was. Het hele klassieke verklaringsmodel voor het verval van de Romeinse Republiek
passeerde hier nogmaals de revue, maar was levendiger dan vele andere door de
terugblik vanuit dictatoriaal Rome naar de helden van vlak vóór het fatale
overgangsproces. 105 Het pamflet week echter af van de andere publikaties in De
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J.A. Bierens de Haan, De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 1752-1952 (Haarlem
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Voor een analyse van De Pinto's denkbeelden in de context van het economisch patriottisme
en zijn afkeer van de leer van volkssoevereiniteit, zie: I.J.A. Nijenhuis, Een joodse philosophe.
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Staatsman doordat het rousseauïstische principe van de ‘volonté générale’ als
noodzakelijk uitgangspunt voor iedere
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politieke maatschappij werd geïntroduceerd.106 Alle wetgeving diende het resultaat
te zijn van een maatschappelijke wil die pas algemeen kon worden door deugdzaam
stemadvies en dus politieke participatie van alle burgers in vergadering. Tot het
domein van de representanten behoorde niet de wetgeving zelf, maar slechts de
uitvoering van de wetten en dan alleen onder de voortdurende plicht tot
verantwoording. De combinatie van dit klassiek republikeinse ondergangsmodel met
het rousseauïstische principe van de ‘volonté générale’ is door Keith Baker
geïnterpreteerd als een ondermijning van de theoretische onderbouwing van de
absolute monarchie in Frankrijk, al enkele decennia vóór de revolutie.107 Een dergelijke
tekst kon in de Nederlandse politieke cultuur een zelfde werking hebben. Het
stadhouderschap in de Nederlandse Republiek was een veel ambivalenter ambt en
in politiek-theoretisch opzicht nooit krachtiger gefundeerd dan als element in een
gemengde constitutie.
Het is mogelijk dat de impliciet radicale strekking van het Entretien de redactie
was ontgaan en dat de verhandeling vooral om zijn klassiek republikeinse retoriek
publikabel werd geacht. Die verklaring bevredigt echter niet geheel wanneer men
constateert dat De Staatsman in 1781 begon met wat een vertaling van Rousseaus
Du contrat social bleek te zijn. Op sommige plaatsen was de oorspronkelijke tekst
overigens wel ingekort of wat afgezwakt, en uiteindelijk werd niet de gehele tekst
vertaald. Bij boek twee van hoofdstuk elf eindigden de ‘grondbeginselen van het
staatsrecht’, zoals men het stuk betitelde.108 Ook verschilde De Staatsman duidelijk
van mening op het stuk van de godsdienst, waar de auteur te abstract en zonderling
zou hebben geredeneerd. Dit neemt echter niet weg dat hier toch meer dan een derde
deel van Du contrat social in vertaling werd aangeboden mét de passages over het
principe van de ‘volonté générale’ en de onvervreemdbaarheid van de
volkssoevereiniteit. Afgezien van de kritiek die men leverde op Rousseaus
behandeling van de godsdienst (zijn naam werd overigens nergens genoemd) gaf
men grif toe dat de auteur ‘in zeer veele opzichten voor een ten uiterst kundig,
diepzinnig en deugdzaam man moet gehouden worden’.109
De neiging de naam van Rousseau te associëren met radicaal politiek handelen en
de uitwassen van de Franse Revolutie, mag er echter niet toe leiden, zoveel is
duidelijk, automatisch radicale politieke intenties te vermoeden bij degenen die
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De Staatsman III, stuk 2, 280-281 en 311-312.
Baker, Inventing the French revolution, 132-139 en 151-152. Over de invloed van klassiek
republikeinse exempla bij Rousseau: R.A. Leigh, ‘Jean-Jacques Rousseau and the myth of
antiquity in the eighteenth century’ in: R.R. Bolgar ed., Classical influences on western
thought A.D. 1650-1870 (Cambridge 1979) 155-168.
‘Over de grondbeginselen van het staatsrecht. Vryelyk uit het Fransch nagevolgd en met
aanmerkingen vermeerderd’: De Staatsman IV, stuk 2, 129-198.
Idem, 181. De bewerking en gedeeltelijke vertaling van Rousseaus Du contrat social te
zamen met de volledige vertaling van het Entretien van Saige in een bekende periodiek als
De Staatsman is opmerkelijk. Het Entretien werd in patriotse publikaties bovendien met
enige regelmaar geciteerd, onder andere in de motto's boven de Courier van Europa
(1783-1785). In de studie van Gobbers wordt hiervan geen melding gemaakt. Hoewel zijn
conclusie over de beperkte receptie van Rousseaus Du contrat social door de patriotten
hiermee niet wordt weerlegd, vormen deze twee vertalingen toch een interessante aanvulling
op de wel bekende referenties aan deze auteur. Vgl. W. Gobbers, Jean-Jacques Rousseau in
Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760-ca. 1810) (Gent
1963) 209-238.
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bijdroegen aan de verspreiding van zijn publikaties of van teksten waarin zijn politieke
principes waren verwerkt. De Staatsman drong steeds aan op harmonieuze
verhoudingen
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en waarschuwde voor de mogelijke gevolgen van een binnenlandse crisis. De
periodiek was wel een opiniërend medium, maar niet van het slag dat vooral vanaf
1781 op de markt verscheen en dat veel sterker partijvorming stimuleerde. Blijkbaar
werden rond 1780 de theoretische implicaties in Rousseaus politieke opvattingen
door de redactie van De Staatsman minder onderkend dan die in de geschriften van
Richard Price. De laatste kreeg in De Staatsman geen plaats, vermoedelijk omdat
zijn Observations en Additional observations inmiddels in het Nederlands waren
vertaald en onmiddellijk verdeeldheid hadden gezaaid. Aan de geschriften van Price
kleefde bovendien de naam van de vertaler, de Overijsselse baron en querulant J.D.
van der Capellen tot den Pol.

2.3 Controversen rond J.D. van der Capellen tot den Pol
Joan Derk van der Capellen tot den Pol is waarschijnlijk de bekendste politieke figuur
uit de Nederlandse achttiende-eeuwse geschiedenis. Aan het eind van de vorige eeuw
werden de meeste van zijn brieven door het Historisch Genootschap gepubliceerd.110
In 1921 verscheen een lijvige biografie.111 Nog geen twee decennia later bleek Van
der Capellen opgenomen in het pantheon van de Nederlandse beschaving, de Erflaters
van Jan en Annie Romein.112 En in 1984, bij zijn tweehonderdste overlijdensjaar,
herdacht men Van der Capellen als ‘de wekker van de Nederlandse natie’.113 Van het
roemruchte imago dat hij aan het eind van de achttiende eeuw opbouwde is Van der
Capellen niet meer afgekomen. Ook in de latere historiografie is zijn markante
optreden zeer verschillend beoordeeld. Bij een evaluatie van zijn persoon stuit men
op minstens drie problemen.
Het eerste probleem betreft de plaats waar en het moment waarop Van der Capellen
bepaalde uitlatingen heeft gedaan. Zijn standpunten zijn soms uiterst voorzichtig en
lijken vaak ronduit behoudende politieke opvattingen te impliceren. Daarmee in
contrast staan een aantal provocerende uitdrukkingen in zijn officiële stukken, de
ongemeen felle toon in sommige van zijn brieven en de ophitsende retoriek in zijn
anonieme pamfletten. Van der Capellens uitlatingen variëren van toon en strekking,
afhankelijk van het moment waarop, de situatie waarin en de persoon tegen wie hij
spreekt. Op persoonlijke titel in plaats van namens anderen, als anonymus, en in de
privé-sfeer kon er meer worden gezegd dan in andere gevallen. Daarnaast moeten
zijn uitlatingen in het licht van zijn temperament en zijn zwakke lichamelijke conditie
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W.H. de Beaufort ed., Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen tot den Pol [Werken
van het Historisch Genootschap, nieuwe serie, nr. 27] (Utrecht 1879); J.A. Sillem ed., Brieven
van en aan Joan Derck van der Capellen tot den Pol [Werken van het Historisch Genootschap,
nieuwe serie, nr. 27B] (Utrecht 1883); W.W. van der Meulen ed., ‘Brieven van C.L. van
Beyma aan J.D. van der Capellen tot den Pol’, BMHG (1894) 257-389; Idem, ‘Brieven van
J.D. van der Capellen tot den Pol’, BMHG (1907) 103-341.
Murk de Jong Hzu, Joan Derk van der Capellen (Groningen/Den Haag 1921).
Jan & Annie Romein, Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen
(Amsterdam 1938-1940; herdruk Amsterdam 1973) 541-565.
E.A. van Dijk e.a. ed., De wekker van de Nederlandse natie. Joan Derk van der Capellen
1741-1784 (Zwolle 1984).
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worden geplaatst. Soms was hij gedreven en vol vuur, dan weer neerslachtig en ten
prooi aan gevoelens van miskenning. Niet zelden streden de constitutie van zijn eigen
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en van het politieke lichaam om voorrang in het leven van Van der Capellen.114 Zijn
uitspraken laten zich daarom vaak moeilijk op waarde schatten.
Vervolgens is er het dilemma van Van der Capellens persoonlijke motivatie. Men
moet wel oogkleppen hebben om niet de diepe frustraties te zien achter de felle
uitvallen in zijn anoniem verschenen, geruchtmakende pamflet Aan het volk van
Nederland (1781). Dat Van der Capellen in stadhouderlijke kringen wel werd
getypeerd als ‘notre Wilkes’ kan dan ook geen verwondering wekken.115 De politieke
carrières van beide personen vertonen frappante overeenkomsten. Zowel Wilkes als
Van der Capellen trachtte het volk te mobiliseren voor politieke doeleinden. Beiden
publiceerden een provocerende tekst voor het in de constitutie van hun land
monarchale element, de North Britton nummer 45 van Wilkes en Aan het volk van
Nederland door Van der Capellen. Uiteindelijk werden zowel Wilkes als Van der
Capellen uit hun politieke ambt gezet, de één als parlementariër in 1769, de ander
als lid van de Staten van Overijssel in 1778. Ten slotte bevochten beiden met steun
van de publieke opinie hun terugkeer in de politiek, Wilkes in 1774, Van der Capellen
in 1782. Voor Wilkes is geregeld opgemerkt dat de principes die hij beleed niet
toevallig ook zijn persoonlijke omstandigheden bevoordeelden. Voor Van der Capellen
kan hetzelfde gesteld worden. In Aan het volk wordt op subtiele wijze de heerszucht
van het Oranjehuis geïllustreerd aan de hand van het onrecht dat is aangedaan aan
de zo rondborstige Overijsselse baron Van der Capellen.116 Het pamflet diende
duidelijk meer doelen tegelijkertijd. In de historiografie balanceert het beeld van Van
der Capellen dan ook tussen enerzijds dat van een democratisch idealist en anderzijds
dat van de zelfzuchtige regent met populistische tactieken.
Een derde, aan het vorige probleem gerelateerde complicatie bij de beoordeling
van Van der Capellen is gelegen in diens ideologie en retoriek zelf. Het bekendste
voorbeeld hiervan is de relatie tussen Van der Capellens openlijk beleden principe
van ‘'s volks alvermogen’ en zijn eveneens openlijke bewering een ‘gebooren regent’
te zijn. De ogenschijnlijke paradox geniet enige faam door de interpretatie die Van
der Capellens biograaf eraan heeft gegeven. De Jong had weliswaar een goed oog
voor zowel het karakter van Van der Capellen als voor de conceptuele spanning in
zijn denkbeelden, maar hij heeft dat laatste te veel met het eerste verbonden, waardoor
Van der Capellen een karikatuur van zichzelf werd. De Overijsselse ridder kreeg bij
De Jong een bi-polaire mentaliteit aangemeten. In het lagere centrum van zijn geest
manifesteerde zich de aristocraat of regent, gesteld op zijn privileges en denkend
vanuit de middeleeuwse feodale traditie, terwijl in het hogere centrum de revolutionair
en democraat zich deed gelden. Van der Capellens carrière werd volgens De Jong
beheerst door deze mentale worsteling: ‘Zijn zwakheid bestond in het niet kunnen
verenigen van sterke en eerbiedwaardige gevoelens, van de geest van 't verleden met
de geest van de toekomst. Hij wilde de een, hij kon de ander niet prijs geven.
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Vgl. bij voorbeeld de passage bij: De Beaufort ed., Brieven van en aan Joan Derck van der
Capellen, 461. Van der Capellens uitlatingen over zijn wankele gezondheid in verband
gebracht met mogelijk hypochondrische stemmingen in tijden van politieke tegenslag, door:
H.L. Houtzager, ‘Het ziektebeeld van Joan Derk van der Capellen tot den Pol’ in: Van Dijk
e.a. ed., Wekker van de Nederlandse natie, 59-61.
De Jong, Joan Derk van der Capellen, 210 en 329.
H.L. Zwitzer ed., Joan Derk van der Capellen. Aan het volk van Nederland. Het patriottisch
program uit 1781 (Amsterdam 1987) 43, 58-59 en 64-65.
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Beurtelings diende hij het ideaal en de geest der historie. ... In voortdurende dialektiek
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twee werelden in hem; zijn ziel was een slagveld, het vuur van dualisme verteerde
hem.’117 De poging om ‘'s volks alvermogen’ met het idee van de ‘gebooren regent’
te verenigen was voor De Jong gedoemd te mislukken omdat hij de harmonie tussen
beide uitgangspunten ‘een fiktie’ vond.118 En juist omdat Van der Capellen zich aan
die inherente tegenstrijdigheid niet had kunnen ontworstelen waren de latere liberalen
hem als hun voorvader vergeten.119
De Jongs beeld is een uitgangspunt geworden voor latere beschouwingen en Van
der Capellen is daarbij als ‘aristocraat’ veroordeeld en als ‘democraat’ geprezen.120
Pas recentelijk is zijn denken duidelijker geanalyseerd in de context van het Britse
politieke denken.121 De spanning tussen oud en nieuw blijkt bepaald niet typisch voor
de opvattingen van Van der Capellen en evenmin voor het politieke debat in de
Nederlandse Republiek. Wat Van der Capellen zocht was een werkbare oplossing
voor een achttiende-eeuws probleem met achttiende-eeuwse middelen. Behalve zijn
tactiek en motivatie moet ook zijn conceptuele domein als een historisch probleem
worden gezien.
Wat Van der Capellen als regent zo bijzonder maakt, is het feit dat hij vanaf het
einde van de jaren zestig zo duidelijk aan het infuus van de Britse politiek lag. Zijn
belangrijkste politieke opvattingen ontleende hij vrijwel uitsluitend aan Engelstalige
werken, veelal uit de vroege achttiende eeuw of van de dissenters tussen 1760-1780.
Hij vertaalde Fletchers verhandeling over de burgermilitie (1774), de Observations
(1776) en Additional observations (1777) van Richard Price, en een deel van
Priestley's Essay (1783).122 Uit zijn geschriften blijkt zijn bekendheid met Lockes
Two treatises, Humes History of England, Hutchesons System of moral philosophy,
en Burghs Crito en Political disquisitions. In zijn archief bevindt zich nog een
uittreksel van dat laatste werk, alsmede een vertaling uit de Gentleman's Magazine
van maart 1773 over de onwenselijkheid van een zevenjarig parlement.123 Uit enkele
van Van der Capellens brieven blijkt onomstotelijk zijn afkeer van de politieke
opvattingen van de door staatsgezinden zo geprezen Hugo de Groot. De echte wijsheid
lag voor hem in de latere Britse politieke lectuur, waaronder de zojuist genoemde
werken plus de geschriften van Trenchard en Gordon.124 Van der Capellen werd
gegrepen door de retoriek
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De Jong, Joan Derk van der Capellen, 219-220.
Idem, 215.
Idem, 225.
De Wit, Ontstaan van het moderne Nederland, 46; W.F Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse
Weenink ed., Aan het volk van Nederland: het democratisch manifest van Joan Derk van
der Capellen tot den Pol (Weesp 1981) 24-51, aldaar 47-49.
L.H.M. Wessels, ‘Over invloed en traditie. Een plaatsbepaling van Joan Derk van der
Capellen’ in: Van Dijk ed e.a. e.a, De wekker van de Nederlandse natie, 121-137; Zwitzer
ed., Aan het volk van Nederland, 7-16; M. Evers, ‘Angelsaksische inspiratiebronnen voor
de patriottische denkbeelden van Joan Derk van der Capellen’ in: Van der Zee, Rosendaal
en Thissen ed., 1787 De Nederlandse revolutie?, 206-217.
Zie de lijst met geraadpleegde literatuur.
ARA, Eerste Afdeling, Archief J.D. van der Capellen, nr. 331 en 332.
Over het ontwikkelen van gezonde politieke denkbeelden stelde Van der Capellen; ‘Maar
wilt ge 'r in slagen, begin dan met Grotius te verbannen, die waaragtig nergens minder groot
is dan in dat gedeelte van zijn Jus B[elli] et P[acis], dat op 't politique betrekking heeft. Het
eenige dat ik tot 's mans verschooning weet is dat hij in een' tijd leefde en schreef, toen de
regeerkunde noch in haare kindtschheid was en men de rechten van 't menschdom nog niet
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van vrijheid en slavernij en ontwikkelde dezelfde gevoeligheid voor de gevaren van
langdurige machtsconcentratie als in de geschriften die hij las.
Waarom juist Van der Capellen zich ontvankelijk toonde voor de Britse politieke
debatten verdient nadere toelichting. Volgens M. Evers had Van der Capellen zich
al in de Engelse taal verdiept tijdens zijn studietijd te Utrecht, tussen 1758-1763.125
Het enthousiasme voor Hutcheson, Price en Priestley verklaart Evers uit Van der
Capellens diepe geloofscrisis rond 1766-1767. Van der Capellen kon zich in die
periode niet meer verenigen met het dogma van de zonde der mensheid en de
predestinatie uit de calvinistische leer. De hypothese dat Van der Capellen door die
geestelijke crisis ontvankelijk werd voor en bevestiging vond in een christelijk
optimistische boodschap met het menselijk geluk als het ultieme doel, is zeer
aannemelijk.126 Evers trekt echter de conclusie dat Van der Capellens radicale
opvattingen, evenals die van Price, vooral vanuit een religieuze context moeten
worden beschouwd. Uit beider geschriften spreekt volgens hem een ‘christelijke
vooruitgangsideologie’ waarin een God van vrijheid en geluk het politieke handelen
motiveert.127 Maar wat voor Price geldt, geldt niet automatisch voor Van der Capellen
en de conclusie doet dan ook geen recht aan de wezenlijk verschillende motivatie
achter beider publikaties. Price probeerde de juridische en politieke emancipatie van
de dissenterse groeperingen in Engeland te bevechten, maar manifesteerde zich niet
als politicus. Van der Capellen daarentegen hield zich verre van de religieuze
problematiek en weigerde juist, zoals nog zal blijken, om politieke redenen de
dominante positie van de Hervormde Kerk aan te vechten. Hij handelde vanuit de
overtuiging dat een voortwoekerende corruptie het republikeinse bestel zou
vernietigen, en dat hij, Van der Capellen, de enige was die het fatale proces
onderkende en dus kon keren. Het was vooral de klassiek republikeinse machtskritiek,
waardoor Van der Capellen bewogen werd. Dat vertoog liet zich overigens goed
verenigen met een christelijk-teleologisch denkpatroon, zoals ook bij de bespreking
van Price is aangegeven.
Van der Capellens Britse oriëntatie is echter niet compleet behandeld zonder de
rol op te merken van Simon de Vries (circa 1723-1793), een geleerde die in de
negentiende eeuw, met enige overdrijving wellicht, het ‘orakel’ van Deventer is
genoemd.128 De Vries is sindsdien geheel in de vergetelheid geraakt en dat lijkt ten
on-
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kende. Grotius had zijne wijze van denken bedorven door 't Roomsche regt, die stinkende
bron van despotisme, militaire jurisdictie, lijdelijke gehoorzaamheid, crimen majestatis, en
meer zulke fraaijheden. Geerne offerde ik en Grotius en 't Roomsche regt aan de vrijheid!
Hadde ik er alle exemplaaren maar van op een hoop liggen! Wilt ge gezonde politique
denkbeelden, haal die uit Locke on Government, Milton, Ferguson, Historij of Civil Society,
Hume, Robertson, inzonderheid Priestleij en Price, de Political Disquisitions 3 vol 8o ...,
Sidneij, en vooral de schriften van Gordon, ..., Trenchard en Fletcher’ (Brief van J.D. van
der Capellen aan M. Tydeman, 20 juli 1776, geciteerd in: C.J.H. Jansen, Natuurrecht of
Romeins recht. Een studie over leven en werk van F.A. van der Marck (1719-1800) in het
licht van de opvattingen van zijn tijd (Leiden 1987) 279).
Evers, ‘Angelsaksische inspiratiebronnen’, 207-208.
Idem, 216-217.
Idem, 213-217.
C. Fransen van Eck en P. Bosscha, Het tweede eeuwfeest van het Athenaeum Illustre te
Deventer (Deventer 1830) 75-77, aldaar 75. Een uitgebreider artikel over Simon de Vries
bij: J.I. van Doorninck, ‘Kleine bijdragen tot de geschiedenis van Overijssel’, Provinciale
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rechte.129 Uit de bescheiden berichtgeving over zijn persoon blijkt dat hij meer was
dan een figurant in verlichte kringen en op zijn minst mag worden beschouwd als
een belangrijke kracht achter de intellectuele vorming van een aantal Overijsselse
patriotten. Hij studeerde tussen 1739 en 1744 in Utrecht en verdedigde daar twee
dissertaties over religieuze onderwerpen.130 Daarna moet hij aan de universiteit van
Oxford een doctoraat in de wijsbegeerte hebben verworven. Verder worden er
verschillende vertalingen van buitenlandse letterkundige werken aan De Vries
toegeschreven.131 Ook heeft hij bijdragen geleverd aan spectatoren als De Rhapsodist
en De Denker. Zijn huis in Deventer was een verzamelplaats voor gesprekken over
en studie van actuele onderwerpen. Hier bevond zich ook een bibliotheek met
ongeveer vierduizend titels. In de verzameling bevonden zich de belangrijkste teksten
uit de klassieke oudheid, alsmede de bekendste zeventiende- en achttiende-eeuwse
werken over politieke filosofie, geschiedenis, religie en staatsrecht, in het Nederlands,
Latijn, Grieks, Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans.132 De kennissenkring van
De Vries heeft er zeker gebruik van gemaakt, zoals de Deventer families Dumbar,
Jordens en Besier. Enkele kinderen uit die geslachten werden ook in hun intellectuele
vorming begeleid door De Vries. Datzelfde gold voor Rutger Jan Schimmelpenninck,
de latere raadpensionaris, die volgens zijn zoon voor zijn vroege politieke
ideeënvorming veel aan De Vries te danken had.133 En ten slotte was ook Van der
Capellen een zeer goede bekende van De Vries, vermoedelijk zelfs een goede vriend.
Hoewel steunend op een wat onduidelijke overlevering, en dus met gevaar voor
mythevorming, lijkt het toch niet zonder betekenis dat De Vries naar aanleiding van
Van der Capellens overlijden gezegd zou hebben dat ‘voor hem met deszelfs dood
alle aardsch geluk in het graf zonk’.134
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Overijsselsche en Zwolsche Courant (17, 19 en 20 augustus 1872). De onderstaande gegevens
zijn aan Van Doorninck ontleend, tenzij anders aangegeven.
Wel is hij geregeld verward met de Simon de Vries aan het einde van de zeventiende eeuw.
Zie over deze naamgenoot: Arianne Baggerman, Een drukkend gewicht. Leven en werk van
de zeventiende-eeuwse veelschrijver Simon de Vries (Amsterdam 1993).
Dissertatio historico-ecclesiastica de origine et progressu religionis christianae in veteri
Persarum regno (Traj. ad Rh. 1744); Dissertatio Critica de Priscilianistis, eorumque fatis,
doctrinis et moribus (Traj. ad Rh. 1745). Daarnaast zijn er uit deze periode twee jeugdwerken
bekend: De bedrogen liefde. Of de slavin, in mevrous ledikant. Klugtspel door D.v.S.
(Deventer: Gerrit Steinfort, 1739); Spiegel der ialoersheyt: vertoont inde gedenckvveerdige
ende aengename vryagie, tussen Periander en Pallandyne. Door Simon de Vries (Utrecht:
Lucas Simonsz. de Vries, z.j.).
Simon de Vries wordt door Van Doorninck met zekerheid genoemd als de vertaler van Olivier
Goldsmith's Vicar of Wakefield (1768). Hieraan kan worden toegevoegd de vertaling van:
Johann Georg Pfranger, Der Mönch von Libanon (1782), als: De monnik van Libanon. Een
vervolg op Nathan de Wyze. Uit het Hoogduitsch (Deventer 1784).
Catalogus van eene kostbare verzameling van boeken, in allerlei wetenschappen en talen,
benevens verscheiden muzyk-werken, welken zullen verkogt worden ten sterfhuize van wylen
den heer Simon de Vries in de Polstraat te Deventer, op dingsdag den 1. april 1794. en
volgende dagen; en wel des morgens te beginnen precies ten half tien uuren en des
nademiddags ten twee uuren; zullende de boeken des vrydags, saturdags en maandags voor
de verkoping des morgens van 10 tot 12, en des namiddags van 2 tot 4 uur kunnen bezien
worden (Deventer: Lucas Leemhorst en L.A. Karsenbergh, 1794).
G. Schimmelpenninck, Rutger Jan Schimmelpenninck, en eenige gebeurtenissen van zijnen
tijd I ('s-Gravenhage/Amsterdam 1845) 7.
Fransen van Eck en Bosscha, Tweede eeuwfeest, 77.
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Over de relatie tussen De Vries en Van der Capellen is weinig met zekerheid
bekend. De Vries trad nooit op de voorgrond en lijkt vooral een studeerkamergeleerde
die Van der Capellen wel steunde, maar hem zeker niet tot radicale stappen zal hebben
aangezet. De enige overgeleverde brief van De Vries aan Van der Capellen kan hier
enige opheldering geven. Het schrijven dateert van september 1778, de periode
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waarin Van der Capellen hengelde naar de post van gezant voor de Amerikaanse
koloniën in de Nederlandse Republiek. Hij wierp zich daarmee op als pleitbezorger
van de Amerikanen, wier confederatie tot dan toe alleen nog maar door Frankrijk
was erkend. Na een antwoord op de vraag van Van der Capellen hoe zijn Engels te
verbeteren, wees De Vries hem ook op zijn verantwoordelijkheden en diskwalificeerde
en passant de Amerikanen: ‘Without begging your pardon I will tell you very plainly,
that I do not mightily rejoice at this high favour of your's with the bold republicans
on the other side of the Atlantic. I am much mistaken or by their cajoleries they might
easily work upon your enthusiasm to ... But no! I have two pledges left that this will
never be, as I am sure it never ought to be. Your own country and all true lovers of
it, that still remain amongst us, have a prior claim on you. Never despair of being
useful to it! If it be not in a political way, let it be in another.’135 Ondanks de
vermanende woorden, spreekt hieruit toch vooral steun voor de strijd die Van der
Capellen in de Staten van Overijssel sinds enige jaren was aangegaan. De Vries wilde
Van der Capellen niet aan de Amerikanen verliezen. Hij kende diens temperament,
én politieke denkbeelden.
De Vries en Van der Capellen hadden duidelijk een gemeenschappelijke politieke
orientatie. Een veelzeggende aanwijzing is hier het lijstje, met ongeveer twintig
boektitels, dat De Vries in 1787 gaf aan een pupil van hem die in Leiden ging studeren.
Alle titels betroffen Engelstalige werken. Te zamen vormden die voor De Vries de
fundamentele leerstof voor de ontwikkeling van iedere student en men mag ervan
uitgaan dat hij dit advies ook aan anderen heeft gegeven. Op de lijst staan onder
andere Francis Hutchesons System of moral philosophy (1754; ‘een capitaal werk’)
en William Paley's Principles of moral and political philosophy (1785; ‘zeer
beredeneerd, diep, maar niet zoo republicains als Hutcheson’). Het ‘betoog van Gods
bestaan en volmaaktheden’ en de ‘waarheid van den Chr. godsdienst’ vond De Vries
nergens zo duidelijk en bondig samengevat als in Joseph Priestley's Institutes of
natural and revealed religion (1772-1774). Voor de kennis van de klassieke
geschiedenis waren onontbeerlijk Adam Fergusons History of the progress and
termination of the Roman Republic (1783; ‘de beste in dat vak’), John Gillies' History
of ancient Greece (1786; ‘belooft veel meer dan wij ergens hebben’) en de History
of the life of Marcus Tullius Cicero van Conyers Middleton (1741; ‘een chef d'oeuvre
om Cicero en zijne schriften wel te kennen’). Ten slotte waren ook de geschriften
van Trenchard en Gordon verplichte literatuur. Cato's letters, The independent whig
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S. de Vries aan J.D. van der Capellen, Wolthuis, 17 september 1778: ARA, Eerste Afdeling,
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en Gordons Tacitus ‘kunnen niet te veel gelezen worden van vrijheid's minnaars’,
aldus De Vries.136 Met name de verwijzingen naar

136

De overige werken handelden over retorica, logica, poëzie en religie. De lijst was bestemd
voor Herman Joan Jordens. Zie: Van Doorninck, ‘Kleine bijdragen’, 19 augustus 1872.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

82
Priestley en de oude werken van Trenchard en Gordon zijn veelzeggend en maken
duidelijk dat De Vries in ieder geval geen hartstochtelijk verdediger zal zijn geweest
van een al te dominante positie voor het huis van Oranje en de Hervormde Kerk.
Misschien bestond er op dit laatste punt wel een verschil in prioriteit tussen Van
der Capellen en De Vries, en was de één eerder gericht op de bestrijding van
dynastieke verschijnselen, de ander op het bespreken van de vrijheid van godsdienst.
Een van de weinige plaatsen waar De Vries in Van der Capellens correspondentie
namelijk ter sprake kwam, in april 1783, handelde over de Groninger disputen.137
Van der Capellen informeerde of F.A. van der Marck, de wegens heterodoxie
ontslagen Groningse hoogleraar, al bij De Vries op bezoek was geweest.138 Van der
Marck was namelijk juist benoemd tot hoogleraar aan het Athenaeum Illustre te
Deventer en Van der Capellen vreesde dat er te veel over de godsdienstige
vrijzinnigheid werd gesproken. Van der Marck moest maar begrijpen dat de Deventer
burgerij hem uitsluitend als een politieke martelaar zag, en dus niet als een religieuze.
Van der Capellen hamerde erop dat de godsdienstige vrijheid een punt was dat Van
der Marck nooit mocht aanroeren. Niet omdat het geen mooi ideaal was, maar omdat
hij het in tactisch opzicht nog te gevaarlijk vond. Aan dit denkbeeld is Van der
Capellen tot zijn dood in 1784 blijven vasthouden. De kerkelijke vrijheid kon pas
volgen na de burgerlijke vrijheid. Hoe zeer ook ‘met hart en ziele’ voor grotere
tolerantie geporteerd, het was hiervoor simpelweg ‘nog eene halve eeuw te vroeg’.139
De politicus Van der Capellen onderscheidde zich hier van de hoogleraar Van der
Marck en waarschijnlijk ook van de geleerde De Vries. De laatsten neigden naar een
dissenterse houding in religionibus, de eerste naar een dissidente positie in politicis.
Belangrijker is echter niet datgene waarin Van der Capellen en De Vries verschilden,
maar wat zij in intellectuele achtergrond deelden. De Vries lijkt in het algemeen een
niet onbelangrijke rol gespeeld te hebben bij de ideologische voorbereiding van het
patriottisme in het Overijsselse.
Tussen 1775 en 1778 vestigde Van der Capellen drie maal de aandacht op zich, niet
alleen in de Staten van Overijssel, maar ook daarbuiten. In het eerste geval maakte
hij gebruik van een zich aandienende kwestie, bij de twee andere debatten was er
sprake van initiatieven van zijn kant. Te zamen vestigden deze politieke kwesties
zijn reputatie van recalcitrant in de Nederlandse Republiek. Nieuw was zijn optreden
zeker. Van der Capellens Advis (1775) tegen het uitlenen van de in de Republiek
gelegerde Schotse Brigade aan George III betekende een eerste uiting van een duidelijk
tegendraadse politiek. Het betoog werd niet alleen ingegeven door sympathie met
de Amerikaanse koloniën, maar paste in zijn algemene wantrouwen tegen een
uitbreiding van het staande leger in de Republiek zelf. Voor de Schotse Brigade
moest immers een vervanging gevonden worden en Van der Capellen vreesde dat
na terugkeer van de Brigade de nieuw aangeworven troepen permanent in dienst
zouden blijven. Een bijkomend gevaar achtte hij de militaire jurisdictie. Van der
Capellen was zeker niet de enige die bezwaren had tegen de grote bevoegdheden
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De Beaufort ed., Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen, 580. Een andere verwijzing
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van militaire rechtbanken. De volledige onderworpenheid van de soldaat aan het
gezag van deze instituties, zowel in burgerlijke als militaire delicten, was een oud
twistpunt en werd vaker bezwaarlijk ge-
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vonden, onder andere door magistraten in garnizoensplaatsen.140 In de officiële reactie
op het Advis werd Van der Capellen verweten het probleem van de militaire jurisdictie
bij dat van de Schotse Brigade te hebben betrokken. Men achtte dit afzonderlijke
zaken. Van der Capellen zag het brigade-probleem echter als onderdeel van een veel
groter en bedreigender complex van militaire macht in de Republiek. In zijn optiek
was er een groeiende scheiding tussen leger en maatschappij waar te nemen en werd
bijgevolg de invloed van de stadhouder, tevens kapitein-generaal, te groot. De
problematiek van een omvangrijk staand leger, die hij uit de Britse discussies had
leren kennen, werd door Van der Capellen zo dus vertaald naar de Nederlandse
context. Met de publikatie van Fletchers verhandeling in het Nederlands deed hij dat
letterlijk, in zijn verzet tegen het uitlenen van de Schotse Brigade figuurlijk.
De tweede lewestie bevestigde niet alleen Van der Capellens reputatie, maar
bezorgde hem ook vele politieke vijanden. In februari 1777 lanceerde hij een voorstel
dat een begin maakte met het aanvechten van de informele benoemingsprocedures
in Overijssel. De stadhouderlijke invloed deed zich hier in politieke zin gelden door
een vrijwel volledige controle op de benoemingen van hoge en lage politieke ambten.
Van der Capellens memorie richtte zich op die punten waar de praktijk aantoonbaar
afweek van het regeringsreglement en die dus formeel konden worden aangevochten.
In concreto betekende dit kritiek op het voorbijgaan aan de voorgeschreven nominaties
en aan de vereiste kwalificaties bij benoemingen. Van der Capellens eis van een
strikte handhaving van het reglement was in feite zeer bescheiden. Hij bekelde meer
de groei van een politiek clientèle-systeem dan dat hij de stadhouderlijke rechten
bestreed. Net als in het militaire zag Van der Capellen ook op politiek niveau een
verstoring van het machtsevenwicht met als gevolg een nieuwe piramide van
afhankelijkheidsrelaties. En het meest verontrustende was uiteraard dat de top van
beide piramides door één en dezelfde persoon werd gevormd.
Hadden de bovengenoemde kwesties betrekking op de ondermijning van wat Price
‘civil liberty’ had genoemd, in Van der Capellens verzet tegen de zogenoemde
drostendiensten stond ook de schending van ‘physical liberty’ centraal. Voor zover
de diensten persoonlijk opgebracht werden was er sprake van lichamelijke dwang,
bij afkoop van de diensten van wederrechtelijke ontneming van bezit. Hoewel Van
der Capellen het bestaan van de drostendiensten ook bestreed met een beroep op het
Overijsselse recht, waren de natuurlijke vrijheid en gelijkheid van de mens zijn
uitgangspunten. Een verplichting in de burgerstaat tot dienstbaarheid of tot betaling
van een hoofdelijke som verdroeg zich daarmee in geen enkel opzicht.141 Van der
Capellens initiatief tegen deze private verplichtingen in februari 1778 bracht hem in
rechtstreeks conflict met de drosten van Overijssel. De weerstand tegen zijn acties
vormde het motief om hem als lid van de Staten te schorsen. Maar het was ook zijn
retoriek en tactiek die in de heersende politieke cultuur als stuitend werden ervaren
en het verzet tegen zijn optreden mede stimuleerden.
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Voor de ontwikkeling van de militaire jurisdictie in de Nederlandse Republiek, zie: M.S.
Pols, ‘Kort overzigt van de geschiedenis van het strafregt voor het krijgsvolk te lande in
Nederland’, Themis (1863) 518-547. De originele bron is: Fr.Adr. van der Kemp, Magazyn
van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk (8 dln.; Utrecht: B. Wild, 1783); Idem,
Nalezing van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk (2 dln.; Utrecht: B. Wiid, 1785).
De kwestie is uitgebreid behandeld bij: De Jong, Joan Derk van der Capellen, 246-306.
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Bij alle drie genoemde kwesties werden procedurele obstakels opgeworpen om
Van der Capellens polemiserende retoriek te matigen. Die retoriek was echter niet
al-
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leen ontsproten aan een temperamentvol karakter. Van der Capellens taalgebruik
tekende ook een andere wijze van ‘zien’. Hij sprak in zijn officiële stuk over de
Schotse Brigade van het ‘gedrogt’ der militaire jurisdictie en van het ‘imperium in
imperio’ dat het leger was geworden.142 Dergelijke uitdrukkingen waren in het
ambtelijke vocabulaire bepaald ongebruikelijk en werden Van der Capellen dan ook
kwalijk genomen. het stuk werd ter opname in de notulen geweigerd zolang de
‘onvoegzaeme expressien’ niet waren verwijderd.143 Door deze obstructie kwam
automatisch het recht van vrije meningsuiting op de agenda, althans voor zover het
de leden der Staten betrof. Wat voor de meesten stuitend was, was voor Van der
Capellen openhartigheid. In een niet voor de publiciteit bestemde rede formuleerde
hij zijn probleem scherp en demonstreerde daarmee tegelijkertijd hoe vanzelfsprekend
het keizerlijke Rome in dit opzicht als vergelijkingsmodel kon worden ingeroepen.
Tegen de verwijten van onwelvoeglijk taalgebruik, aldus Van der Capellen: ‘... zo
reclamere ik het recht, dat den leden dezer vergadering toekomt, en zonder eene
onbelemmerde uitoeffening van het welk wij niet anders zouden zijn dan verachtelijke
leden van eenen spraekelozen Raed, volkomen gelijk aan die van 't slaefsche Rome
ten tijde der keizeren. dat in eene vrije republik de gemoederen en de tongen behoren
vrij te zijn was eene waerspreuk, die, en ziet! zo veel vermag de kracht der waerheid!
zelfs het ondier Tiberius ter keele uitvloog: - en zou mij dan in een land 't welk met
dien schoonen naem praelt, belet worden voortestellen het gene ik e republica oordeele
te zijn?’144 Na deze aanspraak van Van der Capellen, wiens kladversie buiten zijn
weten werd verspreid, groeiden de verwijten over zijn manier van politiek bedrijven.
‘La force des expressions étoit telle, que pendant la lecture le sang m'a bouilli, jusque
au bout des doigts’, schreef Heiden Hompesch, de drost van Twente en belangrijke
opponent van Van der Capellen, onmiddellijk aan Willem V.145
Maar bij ontoelaatbare uitdrukkingen bleef het niet. In 1778 koppelde Van der
Capellen aan zijn als stuitend ervaren taalgebruik een nieuwe tactiek. In het betoog
over de drostendiensten zaten volgens de officiële reactie der Staten niet alleen
‘allerlei taxatoire en ten eenenmaele ongemesureerde expressien’, erger achtte men
de ondermijning van het soevereine gezag der Staten door de bewuste intentie om
oproer te verwekken onder het volk.146 Van der Capellen had zijn verhaal en een
latere memorie namelijk openbaar gemaakt en daarmee, wat wij zouden noemen, de
publieke opinie ingeroepen in zijn eenmansstrijd. Deze ‘onbetaemelyke en
tumultueuse handelwijzen’ achtte men een schending van de strikte grenzen die de
arcana imperii
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Advis door jonkheer Johan Derk van der Capellen tot den Pol, over het verzoek van zyne
majesteit den koning van Groot Brittanie, makende het leenen der Schotsche brigade, op
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afschermden van de publieke sfeer.147 Het overtreden van die grenzen leverde Van
der Capellen een schorsing op als lid van de Staten.
Van der Capellen was geen politiek theoreticus, maar een politicus pur sang, diep
overtuigd van het corrumperingsproces dat het republikeinse bestel bedreigde.
Naarmate die overtuiging aan kracht won, waren er krachtiger middelen nodig om
het kwaad te bestrijden. Het oorlogsjaar 1781 luidde in dit opzicht een nieuwe fase
in. Maar vóór dat jaar stelde hij de staatkundige structuur zelf en de rechten van
Willem V als stadhouder en kapitein- en admiraal-generaal niet scherp ter discussie.
Van der Capellen betuigde zich een voorstander van de staats-stadhouderlijke regering,
die als een gemengde constitutie kon worden geïnterpreteerd. Hij accepteerde de
uitgebreide stadhouderlijke benoemingsrechten in Overijssel en de soevereiniteit der
Staten. Zijn probleem lag in het moeilijk aantoonbare en zich van binnenuit
voltrekkende proces van belangenverstrengeling. De natuurlijke bestrijding hiervan
vormde het propageren van een strikte handhaving van de reglementen en van andere
constitutionele documenten waarin het recht verankerd was. Maar de legalistische
argumentatie was voor Van der Capellen vooral een methode ter ondersteuning van
een beroep op de natuurlijke rechten van het volk, het sociaal contract en het idee
van ‘'s volks alvermogen’. Die elementen ondersteunden op hun beurt Van der
Capellens klassiek republikeinse notie dat de vrijheid van een republiek nooit veilig
kon zijn in een constitutie waar het monarchale en aristocratische element
domineerden. Een mate van volksinvloed, in de passieve vorm van een via de pers
te informeren politiek tribunaal, vormde voor Van der Capellen een absolute
voorwaarde voor het constitutionele evenwicht. Maar dit was, zoals hij Price in 1777
toevertrouwde, ‘an opinion not in the least understood in this country, where the
most zealous patriots always seek for liberty in an aristocracy’.148 Van der Capellen
was orangist noch staatsgezind, al accepteerde hij de stadhouderlijke
benoemingsrechten volledig en leidde de notie van ‘'s volks alvermogen’ niet tot een
verwerping van de soevereiniteit der statenvergadering.
Het lijkt op een dubbele moraal, maar het zijn in feite conceptuele spanningen die
in de late achttiende eeuw ook in Engeland en Frankrijk optraden en dus niet uniek
zijn voor Van der Capellen. De historische situatie van de jaren zeventig nodigde
niet uit tot nog radicaler optreden en bood daartoe evenmin de kansen, zoals bij
voorbeeld een Mirabeau die in Frankrijk kreeg door de bijeenroeping van de
Staten-Generaal in 1788-1789. Hierbij vergeleken blijven de politieke acties van
Van der Capellen natuurlijk achter bij de beleden principes. Want hoewel Van der
Capellen aan Price zijn instemming betuigde met de opvatting dat een volk eigen
representanten moest hebben om vrijheid te garanderen, hield hij geen openbare
pleidooien voor directe of indirecte verkiezingen in stad en platteland. Van der
Capellen, de geboren regent, zag zichzelf als de volksvertegenwoordiger bij uitstek.
Het algemeen belang en de strijd voor de vrijheid achtte hij verbonden met zijn eigen
politieke carrière. Hij zocht in deze fase dan ook niet naar een andere bron van gezag
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‘'s volks alvermogen’ ter ondersteuning van zijn eigen activiteiten, op die terreinen
waar hij meende dat in zijn eigen terminologie, vrijheid in slavernij veranderde.
Van der Capellen zag het volk vooral in de traditie van de vroeg achttiendeeeuwse
Engelse oppositie, niet als een oproerige massa, maar als een conservatief lichaam
en natuurlijk tegenwicht tegen tiranniek gezag: ‘De historie leert ons overvloedig,
dat een volk een log onbeweegbaar en werkeloos weezen is, dat zig nooit bepaalt
door eenig vooruitzigt, en niet schreuwt voor dat het pijn voelt. Men onderzoeke alle
volksopstanden die ons bekend zijn, en men zal ontwaar worden dat wezenlijke
onderdrukkingen bijna altijd daar aanleiding toe gaven. Een volk is ligt te regeeren,
ligt te vergenoegen, en die het afschildert als onhandelbaar en ligt geraakt, verongelijkt
het zeer.’149 Typerend is dan ook dat Van der Capellen dacht in termen van een sociaal
contract tussen volk en regering, waarbij de oorspronkelijke volksmacht een soeverein
gezag instelde, dat echter kon worden herroepen als de verplichting om het algemeen
belang te dienen werd verzaakt. Hij reserveerde slechts een uiteindelijk recht van
verzet als stok achter de deur tegen door eigenbelang gedreven bestuurders, en meende
in aansluiting daarop dat een zo groot mogelijke openbaarheid van bestuur in plaats
van schadelijk te zijn juist een voor de vrijheid heilzame werking zou hebben.
Karakteristiek is zijn uitspraak in 1778 dat er een groot onderscheid bestond tussen
‘meesters en overheeden; tussen lyfeigenen en onderdaanen; tussen dienen en
geregeerd te worden’.150 De termen ‘overheid’ en ‘onderdaan’ hadden voor Van der
Capellen in dit jaar nog een positieve strekking ten opzichte van ‘meester’ en
‘lijfeigene’. Maar in nog geen decennium tijds verloren deze begrippen in het patriotse
vertoog hun positieve lading en evolueerden zij van tegenbegrippen naar synoniemen.
Dat het idee van ‘'s volks alvermogen’ in de jaren tachtig steeds verder werd
uitgewerkt tot de radicalere notie van een permanent werkzame volkssoevereiniteit
is een gevolg van de groeiende politisering en de dynamiek van het politieke proces
in die periode, niet zozeer van Van der Capellens tekortkomingen in de jaren zeventig.
De Overijsselse regent kan beter niet beoordeeld worden volgens de etiketten
‘aristocraat’ of ‘democraat’, maar dient vooral als een ‘klassiek republikein’ te worden
gezien, die door zijn acceptatie van ‘'s volks alvermogen’ zwaarder geschut
binnenhaalde dan hij zich wellicht op dat moment realiseerde.
Er werden aan het einde van de jaren zeventig meer mensen gewonnen voor de
overtuiging dat alle macht tot misbruik aanzette en dat bestuurders hun posities in
wezen aan het volk ontleenden en die ook voor het volk bekleedden. Pieter Paulus
bij voorbeeld stond in zijn opvattingen over vrijheid dicht bij Van der Capellen.151
Paulus waardeerde evenals Van der Capellen de bekende Britse politieke werken.
Door het lezen van Locke, Hutcheson, Priestley en Price raakte hij ervan overtuigd
dat de overheden niets anders waren dan ‘dienaren des volks: administratores publici,
die da149
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gelijks kunnen opgeroepen worden, om rekenschap van hun gedrag en daden te
geven’.152 Price had hij al gelezen voor de vertaling uitkwam en hij waardeerde diens
inzichten, al vond hij ook dat de Engelsman op sommige punten te radicaal had
doorgeredeneerd. Van der Capellen was duidelijk meer gegrepen door de denkbeelden
van Price en in tegenstelling tot Paulus bereid er politieke consequenties aan te
verbinden. Paulus vreesde de ‘doldriftigheid’ van Van der Capellen enigszins en zelf
richtte hij zich in deze periode op het historisch-juridisch onderzoek voor zijn werk
over de Unie van Utrecht.153 Paulus werd voorlopig jurist, Van der Capellen politicus.
Het verschil in beider karakter en redeneertrant tekent zich fraai af in de lange brief
waarin Van der Capellen aan Paulus liet weten wat hij vond van diens Verklaring
der Unie van Utrecht, met name op het stuk van de militaire jurisdictie. Na de
verplichte reactie met historisch-juridische argumenten verzuchtte Van der Capellen
ten slotte: ‘Laaten wij toch den regtsgeleerden wat afleggen, en den wijsgeer aandoen!
Was Price wat grooter regtsgeleerde geweest, nooit had hij de zaak der Amerikaanen
zoo wel verdedigd. Hij had hen gewis onder de eigendunkelijke heerschappij des
parlements geconcludeerd en niet durven spreeken als hij pag. 33 Holl. Ed. doet.’154
Voor Van der Capellen stond een debat over de oude constitutie niet op zichzelf,
maar steeds in dienst van zijn contemporaine politieke principes. Voor Paulus en de
meeste tijdgenoten op dit moment lag dit niet zo scherp en de impuls om politieke
hervormingen te forceren was dan ook geringer.
Er was één uitzondering: de doopsgezinde predikant F.A. van der Kemp, die met
Van der Capellen bevriend was. Ook Van der Kemp had de militaire jurisdictie
aangevallen naar aanleiding van Paulus' uitspraken in de Verklaring der Unie van
Utrecht. De te ver uitgestrekte bevoegdheden van de militaire rechtspraak weet Van
der Kemp aan het ontzag dat steeds door het ambt van stadhouder werd opgeroepen.
Zijn betoog werd in 1778 gepubliceerd onder het pseudoniem E.H.J.155 In datzelfde
jaar manifesteerden Van der Kemp en Van der Capellen zich op het politieke toneel
voor het eerst ook als duo, zij het anoniem. De gedrukte Brief van een heer uit Twenthe
(1778) was duidelijk het produkt van een samenwerkingsverband tussen beiden, een
opzetje om de publieke opinie te bespelen in de zaak van de drostendiensten.156 Die
tactiek zette Van der Kemp voort. Onder zijn nieuwe pseudoniem, Iunius Brutus (!),
publiceerde hij alle officiële stukken van Van der Capellen en gaf hij tevens opening
van zaken over stemverhoudingen in Friesland.157 Dit beroep op een publiek buiten
het officiële circuit mét de daarbij gehanteerde retoriek riep direct scherpe re-
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P.H. Suringar, Biografische aanteekeningen betreffende Mr. Pieter Paulus (Leiden 1879)
58.
Idem, 52.
De Beaufort ed., Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen, 50.
E.H.J., Aenmerkingen over de verklaering der Unie van Utrecht, door den wel edelen heere
en meester Pieter Paulus, in drie brieven aen een heer van regeering (1778).
De Jong, Joan Derk van der Capellen, 294.
J(unius).B(rutus).C(elta)., Jonkheer Johan Derk van der Capellen; Junius Brutus Secundus
Friso, Verzameling van staetspapieren tot de Vereenigde Nederlanden betrekkelyk (Leiden:
L. Herdingh, 1780). [Knuttel 19390]
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acties op.158 Er bestond echter een aanzienlijk verschil tussen het produkt van de
samenwerking tussen Van der Capellen en Van der Kemp in 1778 en in 1781. Het
inroepen van de publieke opinie door de Brief van een heer uit Twenthe gebeurde
nog op bescheiden toon en was beperkt qua verspreiding vergeleken bij de heftige
beschuldigingen in het in grote oplage en diverse drukken uitgegeven pamflet Aan
het volk van Nederland. Het verschil tussen beide werd ook geïllustreerd door de
bedragen die men uitloofde voor informatie over het auteurschap. Tips over de tekst
uit 1778 leverden honderd dukaten op en dan nog alleen in Overijssel. Voor Aan het
volk honoreerde men dezelfde informatie met veertienhonderd gulden in Gelderland
én Utrecht, veertienduizend in Holland, terwijl ook de Staten-Generaal
veertienduizend gulden uitloofde. In 1781 geraakte de Republiek, wat publiceren
betreft, duidelijk op drift. Republikeinen van staatsgezinde signatuur en van het type
Van der Capellen zouden tot 1784 nog gezamenlijk optrekken tegen de centralisatie
van macht in het erfstadhouderschap. In diezelfde periode - zoals deel II zal aantonen
- kwam echter ook het wezenlijke verschil tussen beide soorten republikanisme aan
het licht.

158

Opmerkelijk is bij voorbeeld de negatieve reactie van de Algemeene Bibliotheek. Die achtte
het niet welvoeglijk om ‘het publiek tot rechter te maaken over zaaken, waar over ter
staatsvergadering geraadpleegd wordt’ (Algemeene Bibliotheek II (1778) 421). De repliek
hierop was: ‘Er is een groot onderscheid tusschen eene zaak aen het publicq te communiceeren,
of hetzelve in den eigenlyken zin tot rechter te maeken - het laetste is ongerymd buiten eene
volks regeering, terwyl het eerste het gestrengst onderzoek doorstaen, en nimmer kan verboden
worden, zonder de slaverny in te voeren’ (Q.N., Tweede brief over de drostendiensten in
Overyssel door een heer uit Twenthe, aan een koopman te Amsterdam geschreven, 51-52.
[Knuttel 19212]).
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II Het eminente hoofd en de republikeinse
oppositie (1780-1784)
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3 De Republiek op drift: pers, partijvorming en publieke opinie
Daar heetscht tegenwoordig by sommigen, zulk eene doldriftigheid tegen
de Engelschen, men stookt en blaast, door het uitgeven van boekjes,
blaadjes, en prentjes, het vuur tegen die natie zoo geweldig aan, dat men
zich geen tyd gunt om met bedaartheid eens om te zien, of de vonken niet
over onze eige grond vliegen,...
Reinier Vryaarts openhartige brieven (2 februari 1781).
Het is in deze rampzalige tyden, waar in ons vaderland zig door den
ruineusen oorlog met Engeland gedompelt ziet, dat 'er verscheide
geschriften en libellen daaglyks in het licht komen, welke in plaats dat ze
tot oogmerk zouden hebben de ingezetenen tot eendragt en bedaardheid
op te wekken, in tegendeel voor het grootste gedeelte geschikt zyn, om de
verderffelyke tweedragt ... misnoegen en wantrouwen, hoe langs hoe meer,
aan te stooken, en de gemeente tot optoer en sedisieuse beweegingen aan
te zetten;
Beredeneerde missive van een burger te Amsterdam aan den schryver van
den Post van den Neder-Rhyn. ... ('s-Gravenhage 1782).
Rond februari 1782 meende R.M. van Goens in een memorabel tijdperk te leven,
zonder daar overigens erg verheugd over te zijn. Na de Bloemen- of Tulpentijd van
1630 en de Actiëntijd van 1719-1720 zou de huidige periode ongetwijfeld als de
Paskwillentijd de geschiedenis in gaan.1 Met die terloopse opmerking deed het
Utrechtse vroedschapslid en de voormalige hoogleraar een observatie die velen met
hem hebben gedeeld.2 De Nederlandse Republiek was in de ban van een publikatiedrift
die zijn weerga niet kende in de geschiedenis. Van Goens stelde het later nog scherper
en schreef dat de vloedgolf aan politieke geschriften iets was dat ‘in den tyd van
twee jaren onder ons tot een trap gesteegen is, waarvan geen land in eenig tydstip
oit een voorbeeld heeft gegeeven’.3 Dat laatste was wellicht overdreven, maar het
geeft aan welke indruk dit alles op hem maakte. Voor Van Goens had de situatie
blijkbaar nog het meeste weg van de genoemde tulpen- en aandelenmanie uit vroegere
tijden en ongetwijfeld hoopte hij dat alles ook nu van voorbijgaande aard zou zijn.
In dat opzicht werd zijn mening echter niet door iedereen gedeeld. Wat door de één
als een gevaarlijke, want uit de hand lopende rage werd beschouwd, betekende voor
anderen de eerste bouwsteen van een waarlijk vrije republiek.

1
2
3

De Ouderwetse Nederlandsche Patriot I, nr. 21, 449.
Bij voorbeeld: De Vredebazuin II, nr. 88, 520.
De Ouderwetse Nederlandsche Patriot II, nr. 44, 403.
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In de vorige eeuw is vooral door W.P. Sautijn Kluit veel onderzoek verricht naar de
pers van de achttiende eeuw. Hij benaderde die pers vooral als journalistiek produkt.
Zijn artikelen behandelden steeds één krant of periodiek geschrift waarbij hij zeer
gedetailleerd inging op de technische aspecten, zoals het aantal verschenen nummers,
de verschijningsdata en de plaats van uitgave. Ook had hij aandacht voor de personen
die bij het schrijven, drukken en uitgeven betrokken waren en voor de gerechtelijke
procedures waarmee sommige publikaties en de betrokkenen werden geconfronteerd.
Sautijn Kluits artikelen zijn daarom nog steeds een rijke bron van gegevens.4 Daar
staat tegenover dat ze door hun lengte vaak weinig tot lezen uitnodigen en dat een
samenhangende analyse van de inhoud van de politieke pers en de politieke cultuur
waarin die pers functioneerde, ontbreekt. Op het door hem ontgonnen terrein zal hier
worden voortgebouwd.

3.1 Een vrije pers en politieke netwerken
De vrijheid van drukpers was de eerste duidelijke eis die de republikeinse oppositie
van de jaren tachtig liet horen. Met het uitspreken van die eis nam zij echter op
hetzelfde moment een voorschot op het gevraagde. Politieke standpunten werden
vanaf 1781 openbaar gemaakt in allerlei soorten media. Ten eerste waren er
verschillende reeds lang bestaande kranten die politieke thema's van commentaar
gingen voorzien en daarbij de nuance steeds meer achterwege lieten. Tegelijkertijd
verschenen er honderden pamfletten waarin stelling genomen werd in actuele politieke
kwesties. Nieuw was de verschijning van wat men nog het beste kan omschrijven
als periodieke opiniebladen. Deze verschenen één of tweemaal per week en leken
qua formaat en soms qua formule op de bekende spectators met hun interactie tussen
schrijver en lezers-publiek. Het grote verschil tussen beide genres was echter dat de
opiniebladen van de jaren tachtig zeer openlijk op politieke opinievorming aanstuurden
en niet zelden ambtelijke stukken openbaar maakten en van commentaar voorzagen.
Ten slotte zijn er in de jaren tachtig een aanzienlijk getal spotprenten en zinnebeeldige
gravures verschenen die rechtstreeks in verband stonden met de politieke conflicten.
Soms verschenen die als illustratie bij een pamflet, maar vaak ook los van de andere
media met alleen een uitleg bij wat er was afgebeeld. Het ideaal van een vrije pers
werd van het begin af aan verkondigd door een politieke oppositie die daar alles bij
te winnen had.5
De mate van vrijheid die men eiste en de manier waarop er op vooruit werd gelopen
tekenen de politieke veranderingen in deze periode. Vrijheid van drukpers was op
zichzelf natuurlijk geen nieuwe gedachte voor de Nederlandse Republiek. Zij genoot
internationale bekendheid om haar tolerantie op dit gebied, al was het dan een
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Een ‘lijst der geschrifien van mr. W.P. Sautijn Kluit over 18e-eeuwse periodieken’ is
gepubliceerd in: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 39 (1978) 15-22.
Een politiek-culturele benadering van politiek en pers in de revolutieperiode bij; N.C.F. van
Sas, ‘Opiniepers en politieke cultuur’ in: F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas
ed., Voor Vaderland en Vryheid. De revolutie van patriotten (Amsterdam 1987) 97-130.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

‘getemperde vrijheid’ omdat censuur op stedelijk en provinciaal niveau wel degelijk
voorkwam.6 De vrijheid die in de jaren tachtig door de patriotten werd geëist én ge-
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Vgl. A.H. Huussen jr., ‘Freedom of the press and censorship in the Netherlands 1780-1810’,
in: A.C. Duke en C.A. Tamse ed., Too mighty to be free. Censorship and the press in Britain
and the Netherlands (Zutphen 1987) 107-126, passim.
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nomen ging echter aanzienlijk verder. Iedere vorm van censuur bij voorbaat, met
name van politieke geschriften, werd als een gevaar voor de vrijheid van de Republiek
voorgesteld bij gebrek aan vertrouwen in degenen die een en ander zouden moeten
beoordelen. Sommigen meenden dat ook geschriften die zonder naam van de drukker
verschenen en pure laster verspreidden, in beginsel zouden moeten worden
getolereerd. Uitsluitend achteraf konden er dan via gerechtelijke procedures
maatregelen worden genomen. Dat de verantwoordelijken dan misschien niet meer
achterhaald zouden worden was het risico dat men diende te nemen. Uiteraard
speculeerden de vele patriotse publicisten erop dat zij uit de greep van schout en
schepenen of de provinciale hoven zouden blijven. Niet toevallig werden de meest
vergaande eisen van persvrijheid gesteld in patriotse publikaties die uiterst kritische
beschouwingen gaven, radicale opvattingen verkondigden of laster tot kunst hadden
verheven.
De media van de jaren tachtig van de achttiende eeuw getuigen van een grote
inventiviteit, al was zeker niet alles nieuw. Er werd ook voortgeborduurd op reeds
eerder beproefde manieren om politieke boodschappen te communiceren. Politieke
opvattingen werden verpakt in gewone redactionele commentaren of in toespraken.
Er waren scherpe gedichten, maar ook onschuldig ogende samenspraken waarin
oorspronkelijke meningsverschillen altijd werden overbrugd en de waarheid iedereen
overtuigde. Een zeer geliefd middel was de zogenaamde droom waarin de auteur
allerlei politieke visoenen openbaar maakte zonder daar bij het ontwaken de
verantwoordelijkheid voor te nemen. Er waren ingezonden brieven, soms gefingeerd
door de redactie van een periodiek om aan een bepaald onderwerp een beschouwing
te kunnen wijden, maar vaak ook echt. Er werden brieven als pamflet gepubliceerd,
waarvan sommige onderdeel waren van een werkelijke correspondentie, andere echter
de briefvorm als conventie hanteerden. Hier is een overeenkomst met de gepubliceerde
preken, die ook niet alle daadwerkelijk zijn uitgesproken en soms een heel andere
soort van stichtelijke lectuur bevatten. De gevoerde taal was Nederlands, soms
Nederlands doorspekt met Latijnse citaten, maar ook wel een soort volkstaal of
dialect. Daarnaast waren er enkele Franstalige periodieken en een enkele Duitse. De
periodiek verschijnende bladen opereerden zeker niet alle op hetzelfde intellectuele
niveau. Er waren elitaire geschriften, maar ook publikaties die op een minder geletterd
publiek mikten. Sommige hadden een landelijk debiet, anderen stemden hun
commentaar en berichtgeving af op de eigen provincie of stad en het omringende
platteland.
In politieke zin was er een breed spectrum aan opinies te horen van star conservatief
via gematigd naar radicaal hervormingsgezind. De toon varieerde daarbij van
verontwaardigd tot blijmoedig, van beleefd tot bruut, van rechttoe rechtaan tot sterk
retorisch. Veel auteurs deden een beroep op beeldspraak om hun visies toe te lichten.
Ook het ironisch geschreven pamflet ontbrak niet. Dit was een probaat middel om
als auteur in de huid van de tegenstander te kruipen en hem opvattingen in de mond
te leggen die hij niet voor zijn rekening zou willen nemen. Orangisten vermomden
zich zo wel eens als patriotten en omgekeerd, om zo de eigen achterban in
verontwaardiging te laten ontsteken. In deze wirwar van toon en stijl, gecombineerd
met de anonimiteit waarin veel auteurs opereerden, waren misvattingen over de
strekking en afkomst van politieke geschriften aan de orde van de dag. Voor de
betrokkenen destijds behoorde zeker tot de onderwerpen van gesprek wie voor welk
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van deze periode bezig blijven houden en veel is op dit gebied nog onopgehelderd.
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Afbeelding 5: ‘De Nederrynsche Postbode’: De postbode bazuint, tot schrik van zijn opponenten. De
stedemaagd van Utrecht weegt het waarheidsgehalte van zijn boodschap. Patriotse zinneprent op de
mislukte juridische procedures tegen De Post van den Neder-Rhyn (1783). Door K.F. Bendorp. Uit:
Eerste vervolg der vaderlandsche merkwaerdigheden in het wonderjaar 1783 (Dordrecht: J.Ph.
Streccius, 1783).
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Tot de bekendste patriotse persorganen behoorde zonder twijfel De Post van den
Neder-Rhyn. Dit blad verscheen tweemaal per week vanaf voorjaar 1781 tot en met
september 1787. De inhoud was een mengelmoes van redactionele stukken,
ingezonden brieven, samenspraken en gedichten. De redacteur/schrijver was Pieter
't Hoen, die vanuit Utrecht werkzaam was.7 't Hoen had, zoals we al zagen, nauwe
contacten met de Utrechtse patriotten verenigd in het genootschap ‘Getrouw voor 't
Vaderland’. Aangezien deze club correspondeerde met patriotten in Holland,
Overijssel en Gelderland zal van hieruit veel informatie tot zijn beschikking zijn
gekomen. Daarnaast onderhield hij ook zelf veel contacten en werd hij door anderen
benaderd. In zijn krant komen geregeld correspondenten aan het woord. Soms
gebeurde dat onder de eigen naam, zoals Van der Capellen tot den Pol, F.A. van der
Kemp of een Utrechtse activist als Quint Ondaatje. Meestal echter werd informatie
doorgespeeld onder pseudoniemen als Goossen Eenvoudig, Cato Batavus, Sincerus
enzovoort. Over het algemeen is het niet moeilijk om de provincie of stad te ontdekken
van waaruit de correspondenten schreven, maar voor het achterhalen van hun identiteit
zijn we aangewezen op toevallige vondsten of referenties van tegenstanders. Hoewel
er ruime aandacht werd geschonken aan de ontwikkelingen in Utrecht, was De Post
van den Neder-Rhyn niet de spreekbuis van één duidelijk te onderscheiden politieke
factie. Het opinieblad besteedde aan de gehele Republiek aandacht, was ook buiten
de provincie Utrecht overal bekend, en had een voor die tijd ongekend hoge oplage
van minstens 2400 exemplaren.
Vrijwel net zo bekend, en voor tegenstanders berucht, waren de in Amsterdam
uitgegeven opiniebladen De Politieke Kruyer en de Courier van Europa. De Kruyer
deed zijn naam eer aan als collectie van uitsluitend ingezonden brieven, waardoor
nieuws uit de gehele Republiek voor een breed publiek beschikbaar kwam, Het blad
had ook correspondenten die met een zekere regelmaat hun mening lieten horen,
zoals de onder het pseudoniem Ultrajectinus opererende Max d'Yvoy uit Utrecht.
Hij was overigens niet de enige met dat pseudoniem, waardoor hij wel eens in de
problemen kwam. De Politieke Kruyer verscheen van 1782 tot en met 1787. Het
hoogtepunt wat betreft landelijke bekendheid bereikte het blad in 1785 toen de
uitgever en de redacteur, J. Verlem en J.C. Hespe, tot een korte gevangenisstraf
werden veroordeeld en zo het levende bewijs vormden van de gevaren waaraan de
persvrijheid onderhevig was. Na zijn vrijlating werd Hespe secretaris van de in
Amsterdam opgerichte burger-sociëteit, waar zijn Politieke Kruyer natuurlijk ter
inzage kwam te liggen.8
Een dergelijke connectie met een sociëteit kan ook vermoed worden bij de Courier
van Europa. De redacteur W. van Irhoven van Dam begon deze krant in september
1783, precies dezelfde maand waarin hij in Amsterdam, samen met onder anderen
boekhandelaar Willem Holtrop, de politiek-elitaire ‘Vaderlandsche Sociëteit’
oprichtte. De Courier was veel meer een eenmans-project dan de Kruyer en de Post.
Veel plaats voor de mening van correspondenten wenste Van Irhoven van Dam niet
in te ruimen. Zijn krant was, gezien het abstractieniveau, voor de politieke elite
7
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P.J.H.M, Theeuwen, ‘Pieter 't Hoen (1744-1828): politiek journalist en Utrechts patriot’ in:
o Vrijheid onwaardeerbaar pand!, 43-77, aldaar 43-44.
Voor Rotterdam en mogelijke relaties tussen politieke sociëteiten en de uitgave van de
periodieke bladen De Republikein aan de Maas en Het Saturdags Kroegpraetje: E.F.M.
Sassen, ‘Republikeinse kroegpraatjes aan de Maas’, Holland 19 (1987) nr. 4-5, 268-279.
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bedoeld en had boven ieder nummer een motto, veelal in het Frans, Engels of Larijn.
Van Irhoven van Dam had zeer goede contacten in Amsterdamse regentenkringen.
De Cou-
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rier van Europa is mogelijk op instigatie van Hendrik Bicker tot stand gekomen.
Verder is bekend dat Van Berckel en Hendrik Hooft (‘Vader Hooft’ voor de patriotten)
tot Van Irhoven van Dams kennissenkring behoorden.9 Van Irhoven van Dam beperkte
zich niet tot de Hollandse politiek en had daarom tevens contacten buiten de provincie
nodig, Blijkbaar stond hij ook op goede voet met de patriotse pensionaris van
Amsterdam C.W. Visscher, want die introduceerde hem bij Van der Capellen van
de Marsch in Gelderland.10 De Courier van Europa had een kort maar krachtig
bestaan. Het blad riep scherpe reacties op en stopte al in februari 1785. De reden
daarvoor is niet helemaal duidelijk. Zowel financiële problemen als vrees voor
vervolging worden genoemd.11
Ook de Franse en Amerikaanse diplomatie had contacten in de perswereld. De
Lettres Hollandoises werd volgens contemporaine bronnen niet in Amsterdam, zoals
het titelblad vermeldde, maar in Leuven of, meer waarschijnlijk, in Brussel uitgegeven.
Als auteur wordt door verschillende bronnen ene Derival de Gomicourt genoemd.
Vrijwel zeker gaat het hier am Augustin-Pierre Damiens de Gomicourt, een man
wiens gangen moeilijk te traceren zijn. Zeker is wel dat hij zowel in Brussel als in
Amsterdam politieke en commerciële contacten had.12 De Lettres Hollandoises was
het eerste geschrift dat openlijk polemiseerde over politieke zaken en riep, zoals
hierna nog zal blijken, veel verzer op bij met name de tegenstanders van de
Frans-Amerikaanse alliantie. Volgens Pieter Paulus durfde niemand dit werk te
verkopen, maar werd het rechtstreeks vanuit Brussel naar Nederland gestuurd, onder
andere naar buitenlandse ambassadeurs, de raadpensionaris Van Bleiswijk en zelfs
het stadhouderlijke hof.13 Vanwege de Franse bemaeienissen werd ook A.M. Cerisier
van het auteurschap
9
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Marc van Dyk, De patriotse publicist Wilhelmus van Irhoven van Dam (1760-1802)
(doctoraalscriptie; Universiteit van Amsterdam 1994) 26-56.
‘Wyl ik niet zeker ben of Gy correspondentie houd met Candidus, zoo zende ik U tot een
proefje an zyn savoir faire 4 nummers van zyn Courier van Europa, Hy insinueert of
recommandeert zig in Uwe welwillentheid om van tyd tot tyd wat aan hem te fourneeren’
(Brief van C.W. Visscher aan R.J. van der Capellen van de Marsch, Schoonoort, 22 September
1783, RA Gelderland, Archief van de familie Van der Capellen, nr. 553).
R.M. van Goens tekende aan dat hij van de Courier van Europa behalve deel 1 ook deel 2
van 3 september t/m 15 februari bezat en voegde toe: ‘wanneer Candidus bankrot gegaan en
het werk dus is blyven steeken’ (Koninklijke Bibliotheek, Archief van R.M. van Goens, 130
D 2 A). J.G. Tegelaar, een Amsterdamse uitgever, gaf een andere oorzaak op: ‘Irhoven van
Dam schynt al lang voorgenoomen te hebben geene Couriers meer uyt te geeven, ik weet er
de reeden niet van, hy zyde my eens geen lust te hebben in de cachot te sitten’ (Brief van
J.G. Tegelaar aan R.J. van der Capellen van de Marsch, Amsterdam, 6 juni 1785, RA
Gelderland, Archief van de familie Van der Capellen, nr. 548). De laatste versie lijkt niet op
financiële perikelen te wijzen, maar eerder op angst voor politieke represailles.
De gissingen in: De Navorscher 5 (1855) 250-251 en 306; J. Hartog, De patriotten en Oranje
van 1747-1787 (Amsterdam 1882) 172-173; W.P. Sautijn Kluit, ‘Le Politique Hollandais’,
Handelingen der Algemeene Vergadering van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
(1882) 3-36, aldaar 7. Van meer belang: H. de Groote, ‘l'Auteur du “Voyageur dans les
Pays-Bas Autrichiens”’, Revue Belge de Philologie et d'Histoire XXVI (1948) 118-135.
Volgens De Groote was De Gomicourt ook de auteur van de in 1779 in Amsterdam uitgegeven
Observateur françois à Amsterdam. Zie verder over De Gomicourt: Dictionnaire de
Biographie Française (Parijs 1985). Ik ben Prof. J. Roegiers zeer dankbaar voor zijn
literatuurrips aangaande De Gomicourt.
‘en men zegt ook, dat te Brussel zou gedrukt wezen een kleine brochure, genaamd Lettres
Hollandoises, doch welken zelfs van dien aart zouden wezen, dat geen boekvekooper dezelven
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verdacht, aangezien deze nabij Lyon geboren journalist als secretaris aan de Franse
ambassade in de Republiek was verbonden.14 De juistheid van die verdenking is
echter nooit aangetoond. Cerisier was echter wél de voornaamste man achter een
ander zeer bekend opinieblad.
Zijn Le Politique Hollandais behoorde, samen met de Courier van Europa tot de
periodieken die vaak op een meer abstracte manier patriotse thema's behandelden.
Of Cerisier meer in Franse of in Amerikaanse dienst schreef is een punt van discussie.
Volgens de pershistoricus Popkin was het blad ‘almost certainly inspired by the
Freneh government’, maar wilde Cerisier met het blad vooral zijn eigen idealen
uitdragen. Hij zou Le Politique Hollandais, behalve als instrument voor de Franse
politiek, vooral als een mogelijkheid hebben gezien ‘to advanee the cause of
republican liberty’.15 Enigszins merkwaardig is dan wel dat de Franse diplomatie een
broodschrijver als Cerisier zijn gang liet gaan met het verspreiden van een zo oprecht
republikanisme en hem zelfs Rousseau liet citeren. Hoewel buitenlandse politiek
andere eisen stelde dan binnenlandse en Franse invloed dus niet uit te sluiten valt,
is Schulte Nordholts opvatting aannemelijker. Volgens hem was de Amerikaanse
ambassadeur John Adams samen met Cerisier de drijvende kracht achter Le Politique
Hollandais en Adams' correspondentie levert daarvoor ook bewijzen.16 De
veronderstelling van een op eigen houtje opererende Cerisier is daardoor overbodig.
De van republikeinse thema's doordrongen verhandelingen en de ruime aandacht
voor de Amerikaanse revolutie zullen vooral de goedkeuring van Adams hebben
weggedragen en sommige teksten zijn waarschijnlijk door hem zelf geschreven.17
Volgens uitgever J.A. Crayenschot werkten er in ieder geval verschillende personen
mee aan deze periodiek. Toen Cerisier er in september 1783 mee stopte werd zijn
plaats ingenomen door F. Bernard, een andere bekende patriot van Franse afkomst,
die na het beëindigen van Le Politique Hollandais in 1784 met De Batavier zijn
journalistieke carrièere voortzette.18
Met Cerisier en Bernard zijn twee van de drie bekendste patriotse publicisten van
Franse afkomst genoemd. De derde was P.A. Dumont-Pigalle, wiens enorme collectie
aantekeningen, kranten en pamfletten in het Algemeen Rijksarchief nog steeds te

14

15

16
17
18

zou durven vekoopen. Zij zijn van Brussel gezonden aan alle vreemde ministers alhier, en
zoomen wil ook aan Z.H., den here hertog en raadpens. Doch zij zouden van niet meer
spreken dan van een volstrekt boulversement van de tegenwoordige regeringsconstitutie,
etc. etc.-waarvoor ons egter de hemel behoede’!: Brief van Pieter Paulus aan (vermoedelijk)
R.J. van der Capellen van de Marsch, Den Haag, 24 april 1779: RA Gelderland, Archief van
de familie Van der Capellen, nr. 538.
Uit een brief van Meinard Tydeman aan Pieter Paulus blijkt dat de verdenkingen tegen
Cerisier de reputatie van zijn Tableau van de Nederlandse geschiedenis geen goed deed:
Suringar, Biographische aanteekeningen, 67-68.
Popkin, ‘From Dutch republican to French monarchist’, 537. In zijn in hetzelfde jaar
verschenen monografie benadrukt Popkin echter ook de Amerikaanse betrokkenheid in de
persoon van John Adams: Jeremy Popkin, News and politics in the age af revolution. Jean
Luzac's Gazette de Leyde (Ithaca en Londen 1989) 175.
Schulte Nordholt, Voorbeeld in de verte, 115-116.
Sautijn Kluit, ‘Le Politique Hollandais’, 10-11; Schulte Nordholt, Voorbeeld in de verte,
115.
Sautijn Kluit, ‘Le Politique Hollandais’, 28-29.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme
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sympathiseerden met de patriotse beweging. In Holland genoten zij een zekere naams-

19

Dumont-Pigalle was in Frankrijk geboren, maar had het grootste gedeelte van zijn leven in
het buitenland doorgebracht en was in de jaren tachtig een ingeburgerde patriot in de
Republiek. Zie over de persoon en zijn collectie: H. Wildeboer, De verzameling
Dumont-Pigalle of de ongeschreven geschiedenis van een Franse spion (doctoraalscriptie;
Universiteit van Amsterdam, 1990).
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bekendheid, maar natuurlijk waren zij slechts drie van de vele journalisten. Ook de
Diemer- of Watergraafs-meersche Courant, de Leydsche Courant, de Nederlandsche
Courant en de Zuid-Hollandsche Courant behoorden tot de door orangisten verfoeide
politiserende kranten.20 Vermeldenswaard in dit opzicht is ook de Hollandsche
Historische Courant van Wybo Fijnje uit Delft, met scherpe bijdragen van Gerrit
Paape.21 Tot de niet van persoonlijke vijandigheid gespeende confrontaties behoorden
ook de polemieken tussen twee internationale kranten, namelijk de Gazette de Leyde
en de Courier du Bas-Rhin. De eerste werd in Leiden uitgegeven door Johan Luzac,
maar vanaf 1785 geredigeerd door Cerisier. Ook Dumont-Pigalle verleende er
medewerking aan. De tweede was een conservatieve krant, die in het Pruisische Kleef
werd uitgegeven door Jean Manzon. Manzons connecties met de Pruisische regering
waren algemeen bekend en hij intervenieerde dan ook geregeld ten gunste van de
stadhouder in het publieke debat.22 Deze kranten, samen met de periodieke
opiniebladen, de pamfletten en de spotprenten maakten de jaren tachtig tot de
Paskwillentijd, die niet alleen Van Goens verontrustte, maar vooral ook zijn
opdrachtgevers aan het hof in Den Haag.
Op 22 november 1782 had in die stad een geheim topoverleg plaats van orangisten
die de hele ontwikkeling niet langer konden aanzien en zelf een politiek tegenoffensief
wilden ontplooien. Slechts vier personen namen eraan deel: T.I. de Larrey (secretaris
en vertrouweling van de prins), S.P.A. van Heiden Reinestein (kamerheer en
vertrouweling van de prins), J.C. van der Hoop (fiscaal van de admiraliteit van
Amsterdam) en J.C. Reigersman (thesaurier van de prins).23 Aan de tweede
vergadering, op 30 november 1782, namen ook schout-bij-nacht J.H. Kinsbergen en
een van de Bentincks deel.24 Gezamenlijk maakten zij een analyse van de
partijvorming in de Rcpubliek op dat moment. Dat zij de situatie bepaald niet
onderschatten, blijkt uit het verslag dat een van hen voor gezamenlijk gebruik
maakte.25 Er werden grote gevaren voor het stadhouderschap gesignaleerd door het
ontstaan van een ‘anticonstitutionele partije’.26 Daartoe behoorden volgens de
orangisten vele ‘onbedreeve en driftige jonge pensionarissen’, verder de ‘onkundigste
onder de steedelijke regenten’, maar ook ‘eenige wijnigen sig schuyl houdende
persoonen, die meer doorsigt en intrigues bezitten’.27 Het waren niet hun klachten
20

21
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23
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Vgl. W.P. Sautijn Kluit, ‘De Noordhollandsche, Diemer- of Watergraafs-meersche, en de
beide Nederlandsche Couranten’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en
Oudheidkunde (1870) 365-409, passim.
W.P. Sautijn Kluit, ‘Delfsche couranten’, Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde (1872) 25-88, aldaar 42.
Popkin, News and politics, passim.
Over De Larrey en Van Heiden Reinestein: Gabriëls, Heren als dienaren, 121-124, 131-135.
Zoals blijkt uit de dagboeken van S.P.A. van Heiden Reinestein: RA Drente, Archief van de
familie Van Heiden Reinestein, nr. 427. De niet nader omschreven Bentinck is vermoedelijk
D. Bentinck van Diepenheim. Deze was lid van de ridderschap in Overijssel en werkte nauw
samen met Van Heiden Reinestein: Gabriëls, Heren als dienaren, 243.
‘Memorie van eenige consideratien over de tegenswoordige omstandigheden’. Het stuk is
ongepagineerd, maar beslaat in totaal zevenentwintig geschreven bladzijden. Bij verwijzingen
zal hier toch een paginanummer worden vermeld. De ‘memorie’ bevindt zich, samen met de
notulen van de vergaderingen van 30 november 1782, 26 december 1782, 21 maart 1783 en
17 mei 1783 in: Koninklijk Huisarchief, Archief Willem V, nr. 337-8.
‘Memorie van eenige consideratien’, 8.
Idem, 16.
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verzettelijke zamenwerking ter volvoering van hun plan’.28 In feite constateerde men
een duidelijk complot, waarin ook Frankrijk een dubieuze maar niet
allesoverheersende rol speelde.29 De manier waarop de oppositie van de pers gebruik
maakte, onder meer door ‘de gehuurde pennen van eenige der schandelijkste
uijtvaagsels van de Republicq’, vond men ontoelaatbaar.30 Leden van de regering
publiceerden onconstitutionele voorstellen en laster was aan de orde van de dag. Het
publiek zou zo tot haat worden aangezet. Tot die ‘meenigte van de schaamtelooste
en abominabelste geschriften’ behoorden op dat moment volgens deze orangisten
de Diemer- of Watergraafsmeersche Courant, de Zuid-Hollandsche Courant en de
Leydsche Courant, samen met de opiniebladen De Post van den Neder-Rhyn, De
Politieke Kruyer en De Staatsman.31
Vanzelfsprekend hadden deze vertrouwelingen van de prins het niet bij een analyse
gelaten, maar zonnen zij ook op tegenmaatregelen. Allen waren zij overtuigd van de
noodzaak om aan de oppositie, waarvan Amsterdam als het centrum werd gezien,
snel ‘eene andere en kragtige ligue te opposeeren’.32 Daarvoor werd een dubbele
strategie ontworpen, waarvan de tactische elementen ‘niet separatelyk’ moesten
worden uitgewerkt, maar steeds ‘als diverse deelen van een en 't selve plan’ moesten
worden beschouwd.33 Ten eerste zou men trachten verdeeldheid te zaaien in de
patriotse oppositie door met een aantal van de gematigste regenten in Amsterdam
contact te leggen en die de ‘speciale protectie’ van de stadhouder aan te bieden. Zij
op hun beurt zouden dit systeem van bevoordeling moeten uitbreiden door ‘gelyke
genoegens en avantages te verseekeren aan allen die welmeenend hunne verkeerde
alliantien en attachementen willen verlaaten’.34 De tweede strategie was gericht op
het doorbreken van de samenwerking tussen de patriotten en de Franse ambassadeur
Vauguyon door middel van een rechtstreekse benadering van de Franse minister van
Buitenlandse Zaken Vergennes. Met de stadhouder als admiraal-generaal en Van der
Hoop als fiscaal van de Amsterdamse admiraliteit dacht men goede argumenten te
hebben om Vergennes te verleiden tot een samenwerking van de twee vloten, dat
wil zeggen zolang de oorlog tegen Engeland duurde.35 De missie van Van Heiden
Reinestein naar Vergennes in februari 1783 liep echter op niets uit.36
Voor de uitwerking van het opgestelde plan wenste de orangistische top vanaf het
begin dat er ‘eene serieuse besogne’ werd ingesteld, een plan dat overigens eerst nog
bij Willem V ‘smaakelyk’ moest worden gemaakt.37 Over de vraag wie nog meer zou
worden uitgenodigd werd op latere vergaderingen gesproken. Uiteindelijk werd
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Idem.
‘Het derde en allergevaarlijkst waapen waar van sig de oppositie bediend, is hunne onderlinge
verbintenis, en daar uyt proflueerende sistematieque handelwys, voor al soo als dezelve haare
voornaame kragt ontfangt van de kunstige intrigues en van den invloed en 't appui van den
Fr. amb. en soo als deese laaste wederom door hun continueel van alles word geinstruëert
en tot alles aangezet’: ‘Memorie van eenige consideratien’, 15-16.
Idem, 5.
Idem, 1-2.
Idem, 7.
Idem, 24.
Idem, 19.
Idem, 20-23.
Colenbrander, Patriottentijd I, 272.
‘Memorie van eenige consideratien’, 25; notulen van de vergadering van 30 november 1782.
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derland Willem van Lynden van Hemmen.38 De club raakte spoedig in correspondentie
met het Pruisische hof, aangezien Frederik van Pruisen het beruchte pamflet Brief
over de waere oorzaak van 's lands ongeval als een persoonlijke belediging opvatte.
Aan rechtstreekse inmenging hadden de orangisten beslist geen behoefte, maar enige
steun was zeker welkom.39 De problemen groeiden hun inmiddels boven het hoofd:
‘'t is niet meer een enkel driftig en onderneemend minister, die sig aan het hoofd van
eenige onvergenoegde regenten stelt; maar de oppositie word formidabel, zy krygt
eene systematique consistentie, zy word van alle zyden en uyt alle provincien
versterkt, en word met meer onderling overleg, bequaamheid en vooruytsigt bestiert’.40
Over een eigen journalistiek tegenoffensief melden de notulen van deze vergaderingen
niets. Van Heiden Reinestein en Reigersman waren echter wel degelijk rechtstreeks
betrokken bij de organisatie van een contra-revolutionaire pers.
Van Heiden Reinestein was al bijna anderhalf jaar de drijvende kracht achter de
uitgave van de orangistische periodiek De Ouderwetse Nederlandsche Patriot. Samen
met Hendrik Fagel, de griffier van de Staten-Generaal, was hij de initiatiefnemer van
dit project geweest en had hij via Fagels neef N. ten Hove contact laten leggen met
R.M. van Goens. De laatste werd de belangrijkste samensteller en auteur van het
nieuwe blad, waaraan Willem V persoonlijk zijn goedkeuring hechtte. Het geheel
zou echter een moeizame onderneming worden. De medewerking van Van Goens
werd door ziekte en een schandaal waarin hij betrokken raakte enkele malen
onderbroken. Ook met de uitgevers waren er problemen, niet omdat die onbetrouwbaar
waren, maar vanwege de dreigementen aan hun adres van patriotse zijde. Het blad
werd eerst door P.F. Gosse in Den Haag gedrukt, vervolgens door L. Bennet en C.R.
Hake in Rotterdam en daarna weer in Den Haag, nu door J.F. Jacobs de Agé. Bij de
verspreiding bleven Bennet en Hake een rol spelen, samen met onder anderen J.P.
Kraeft uit Rotterdam. De laatste nam vooral de koffiehuizen en sociëteiten voor zijn
rekening aan welke De Ouderwetse Nederlandsche Patriot gratis werd verstrekt.
Gedurende de periode waarin het blad verscheen, dat wil zeggen van augustus 1781
tot december 1782 met nog één nummer in februari 1783, was Van Heiden Reinestein
de organisator achter de schermen. Hij bewoog Van Goens ook om namens het hof,
dat wil zeggen van thesaurier Reigersman, geld aan te nemen voor zijn nuttige arbeid.
In feite was het blad al in december 1782 ter ziele, toen Van Goens aan Van Heiden
Reinestein liet weten zijn werkzaamheden te willen beëindigen.41 Hij gaf als reden
op dat de aanstaande vredesonderhandelingen het project overbodig maakten. Daarmee
zullen de vier vertrouwellingen van de prins, gezien hun analyse uit deze periode,
38

39

40
41

Men noemde alleen de achternaam Van Lynden van Hemmen, maar daarmee zal vrijwel
zeker Willem en niet zijn op leeftijd zijnde vader Frans Godard zijn bedoeld: notulen van de
vergadering van 21 maart 1783.
‘Yndelyk heeft men gemeent, dat eene exacte kennis en overweeging van den politique
omstandigheden, vues en relatien van de voornaamste hoven van Europa en in 't bysonder
ook van syne Pruyssische majest. in noodsaakelyke aanmerking komen moet, om te
beoordeelen op welke hulp en middelen van meedewerking van de syde van hoogstged. syne
majesteit zoude kunnen gehoopt werden.’ Maar hiervoor had men al aangegeven: ‘nimmer
behoort syn maj. uyt Berlijn de domestique saaken van dit land te dirigeeren’: notulen van
de vergadering van 17 mei 1783.
Notulen van de vergadering van 21 maart 1783.
Voor de gegevens in deze alinea, zie: J.M. Peterse, ‘Publicist voor Oranje. R.M. van Goens
en De Ouderwetse Nederlandsche Patriot (1781-1783)’. BMGN 103 (1988) 182-208, aldaar
187-199.
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Gezien de ‘timing’ van Philippus Verbrugge - hij richtte zich in november 1782 tot
Van Heiden Reinestein - zou men vermoeden dat hij geweten heeft dat Van Goens
met zijn periodiek wilde stoppen. Tussen Verbrugge, de schrijver van De Post naar
den Neder-Rhyn (het antwoord op 't Hoens De Post van den Neder-Rhyn), en Van
Heiden Reinestein bestonden al contacten vanaf de verschijning van het eerste nummer
op 28 januari 1782.42 De inhoud van dat opinieblad was echter niet altijd naar de zin
van Van Heiden Reinestein. Desondanks werd er op 6 december 1782 een
overeenkomst gesloten, waarin werd vastgelegd dat Verbrugge een jaarlijkse toelage
van negenhonderd gulden zou krijgen, met de aantekening dat dit alleen gold zolang
zijn journalistieke werk bij het hof in de smaak viel.43 Verbrugge had deze
overeenkomst hard nodig. Anderhalve maand later bedelde hij bij de prins om een
voorschot van vijfhonderd gulden, aangezien hij door een niet terugbetaalde lening
vrijwel bankroet zou zijn.44 Zijn problemen waren spoedig niet meer alleen van
financiële aard. Verbrugge liet zich in zijn journalistieke arbeid door niets weerhouden
en nam daarmee bewust het risico van justitiële maatregelen. In juli 1783 verdween
hij voor elf maanden in de Delftse gevangenis, na een veroordeling voor nr. 81 van
De Post naar den Neder-Rhyn, waarin hij volgens de schepenen beledigend had
gesproken over de regenten in Holland, met name de burgemeesters van Gouda.45
De verdediging van zijn advocaten, onder wie de bekende dichter Willem Bilderdijk,
had niet mogen baten.46 Na zijn hechtenis zette Verbrugge zijn werk voort in De
Hartloper van Staat, die echter al spoedig werd verboden.
Voor het hof was Verbrugge door die confrontaties al een onbetrouwbare protégé
gebleken. Uit een later geschreven verslagje van Bilderdijk blijkt dat men met het
inhuren van deze auteur een groot risico had genomen. Ten eerste was tijdens het
proces in Delft komen vast te staan dat Verbrugge een ordinaire broodschrijver was,
die eerder enkele scherpe pamfletten tegen de prins en de hertog van Brunswijk had
doen verschijnen en die nauwe contacten had met de Rotterdamse, patriotse uitgever
De Leeuw.47 Na zijn bekering werd het er voor de orangisten echter niet beter op.
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W.P. Sautijn Kluit, ‘De Post naar den Neder-Rhyn’, De Nederlandsche Spectator (1876)
230-233, 235-240, 247-249 en 257-259, aldaar 230.
Sautijn Kluit, ‘De Post naar den Neder-Rhyn’, 230-231; Copien van echte stukken betrekkelyk
zekere onderhandeling tusschen Willem den Vyfden, prins van Oranje en Philippus Verbrugge,
gewezen predikant te Koedyk, schryver van den Post naar den NederRhyn en den Hardloper
van Staat... (Holland 1787) 7. [Knuttel 21636]
Brief van Philippus Verbrugge aan Willem V, Delft, 29 januari 1783: Koninklijk Huisarchief,
Archief Willem V, nr. 337-13.
Sautijn Kluit, ‘De Post naar den Neder-Rhyn’, 231-233 en 239-240. Zie ook het processtuk
met bijgevoegd exemplaar van nummer 81 waarop de gewraakte passages zijn aangestreept:
ARA, Derde Afdeling, Hof van Holland, criminele procesdossiers nr. 5522.4.
Bilderdijk voelde zich zelfs genoodzaakt om zich bij Willem V tegen geruchten te verweren
als zouden hij en zijn cliënt zich na het pleidooi onvoorzichtig hebben gedragen, door tijdens
een overdadig souper luidkeels ‘vivat Oranje’ te roepen: R.A. Kollewijn, Bilderdijk, zijn
leven en zijn werken I (Amsterdam 1891) 142-143; J. Bosch, Mr. W. Bilderdijk's briefwisseling
(Wageningen 1953) 153-154.
RA Drente, Archief van de familie Van Heiden Reinestein, 571 A. Dit ‘pro memorie’ draagt
geen auteursnaam. De schrijver meldde echter dat hij zijn dossier over Verbrugge in 1786
aan Reigersman had gegeven, omdat hij zelf een ernstige ziekte had gehad en tot het besef
was gekomen dat dergelijke gegevens beter uit zijn boedel konden worden verwijderd. Dit
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halve zijn onstuitbare drang om in al zijn geschriften persoonlijke beledigingen aan
patriotse magistraten te verwerken, manifesteerde Verbrugge zich ook zeer luidruchtig
in de koffiehuizen van Den Haag en maakte hij schulden vanwege zijn goklust. Aan
het hof werd gevreesd dat hij gedwongen zou worden zijn schriftelijke overeenkomst
te verpanden ‘en dezelve aldus in gevaarlyke handen doen geraken, die er een misbruik
van mochten maken, in die tyden zeer te duchten’.48 Vooral Reigersman was er veel
aan gelegen om de acte tussen hem en Verbrugge af te kopen. De bedragen die
hiermee gemoeid waren zijn niet met zekerheid vast te stellen. In een pamflet over
deze kwestie werd gemeld dat Reigersman negenduizend gulden bood en dat
Verbrugge twaalfduizend eiste. Uit het verslagje van Bilderdijk blijkt dat de chantage
door Verbrugge nog wat ernstiger vormen had aangenomen. Verbrugge zou op
twintigduizend gulden hebben ingezet en uiteindelijk aan zestienduizend zijn blijven
vasthouden. Willem V verzocht Bilderdijk ten slotte definitief een financiële regeling
met Verbrugge te treffen, op voorwaarde dat de laatste zich uit de provincie Holland
zou verwijderen.49
Zo geschiedde het ook. Verbrugge promoveerde in september 1785 tot doctor in
de rechten aan de Koninklijke Pruisische Academie in Duisburg en vestigde zich
daarna in Brabant, eerst nabij Breda en later in Waalwijk of Helmond.50 In 1786 zocht
hij echter opnieuw contact met het hof. Met een aanbevelingsbrief op zak reisde hij
af naar het Loo om voor de uitgave van zijn boek De waare vryheid financiële
ondersteuning te verwerven. Verbrugge besefte wel dat de meeste uitgevers in de
Republiek zich aan het boek niet zouden willen branden, maar hij zag wel
mogelijkheden in Brussel of Antwerpen. Als het drukken daar lukte zou de
verspreiding via vrienden en mogelijk ook een aantal boekverkopers kunnen lopen.
Van Willem V kreeg hij echter nul op het rekest. De stadhouder was niet eens bereid
het manuscript in te zien en stelde Verbrugge alleen zeventig gulden aan reiskosten
ter beschikking.51 Het boek is in 1787 echter toch in een luxe vorm uitgegeven, vlak
over de grens in het Pruisische Kleef.52 Verbrugge heeft zijn carrière daarna op
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kan alleen Bilderdijk zijn geweest, die als advocaat van Verbrugge over zo'n dossier moet
hebben beschikt en die in oktober-november 1785 ernstig ziek was.
Idem.
Bosch, Bilderdijk's briefwisseling, 149-150 en 204; Copien van echte stukken, 8-10 en 54-55.
Idem, 56; De Politieke Kruyer IX, nr. 458, 604-605.
Koninklijk Huisarchief, Archief Willem V, nr. 337-13. Hierin de aanbevelingsbrief van de
persoon uit Breda en een verslag door de klerk W. Boejink van zijn gesprek met Verbrugge
op 26 februari 1786.
De waare vryheid. Door enen vryheid-lievenden Nederlander (Cleve: J.W. Hannesmann,
augustus 1787). Uit het voorwoord blijkt dat Verbrugge de tekst, die hij aan de stadhouder
had aangeboden, daarna nog heeft bewerkt en uitgebreid. Daarom was het werk volgens hem
de prijs van één ducaat (na intekening een halve gouden rijder) wel waard, ondanks dat het
niet in het aangekondigde groot octavo maar in klein octavo verscheen (p. VII-IX). Verder
meldt de voorrede dat in Amsterdam en Rotterdam, in augustus 1787 in patriotse handen,
de verspreiding van dit boek werd tegengegaan. Brieven aan boekhandelaren zouden rijn
geopend en de geadresseerden zouden op de stadhuizen zijn ontboden (p. IV-V). Hoe
Verbrugge het boek heeft gefinancierd blijft onduidelijk. Dat het voor rekening van de auteur
verscheen, zoals het titelblad aangaf, is niet waarschijnlijk. Wellicht werd het met Pruisische
middelen ondersteund. Het boek is namelijk gedrukt ‘by de wed. Sitzmann, koningl.
hofboekdr.’, alsdus de laatste pagina van het werk en er werd onder andere voor geadverteerd
in de Courier du Bas-Rhin, de krant van de door Pruisen ondersteunde Jean Manzon (p. IV).
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schap uit en hij is meermalen vanwege zijn kritiek op het nieuwe bewind veroordeeld,
voor het laatst in 1804.53
Behalve Van Goens en Verbrugge was er op zijn minst nog een derde publicist
die via het hof financiële steun kreeg en onder meer via publicitaire diensten daarvoor
terugbetaalde. De in Leiden studerende J.W. Kumpel, een vriend en studiegenoot
van Bilderdijk, ontving vanaf augustus 1783 een som van achtendertighonderd gulden
uit handen van Reigersman om zijn schulden af te betalen en zijn studie te voltooien.
Dat laatste gebeurde via bemiddeling van Bilderdijk en Van Heiden Reinestein, op
een moment dat Kumpel al duidelijk politieke kleur had bekend in enkele pamfletten.54
Onder andere had hij een rekest verspreid onder de oranjegezinden in Rotterdam
tegen het patriotse vrijcorps en was hij lang betrokken geweest bij een op het laatste
moment afgeblazen Oranjemanifestatie in Oegstgeest op 8 maart 1783, de verjaardag
van de stadhouder. In zijn uit 1803 daterend ‘Curriculum vitae’ stelde Kumpel dat
de aanleiding voor zijn publieke profilering was geweest de in een pamflet geuite
beschuldiging dat ‘jonge lieden als Bilderdijk en ik zich door mr. E. Luzac, op hoop
van favorable posten lieten vervoeren’.55 Over welke connecties de erudiete Leidenaar
Elie Luzac dan zou hebben beschikt om deze beschermelingen vooruit te helpen
wordt niet vermeld, maar dat Kumpel Luzac al in 1782 kende en grote bewondering
voor hem had gehad liet hij in 1803 duidelijk merken: ‘Ik verkeerde met den heer &
mr. Elias Luzac als met een geleerde van den eerste rang, met wien te mogen
verkeeren een jongman tot eere was: maar zonder inzichten, waartoe Luzac te wijs,
en ik nog te onbestemd was.’56
Ook na zijn afstuderen bleef Kumpel zich inzetten voor het huis van Oranje om
gunsten te kunnen genieten. Hij schreef orangistische gedichten en trad op als uitgever
van een bekend werk over het stadhouderschap.57 Tevens was hij de auteur van het
in 1785 verschijnende blad De Philarche of Vorsten-vriend, uitgegeven bij J.P. Kraeft
53
54
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56
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Sautijn Kluit, ‘De Post naar den Neder-Rhyn’, 248-249 en 257-259; Bosch, Bilderdijk's
briefwisselingen, 150.
Recueil van stukken. Alle andere en verdere verdeediging van mr. Jan Willem Kumpel
voorgaande (Leiden: Karel Delfos en zoon, 1790) 20. [Knuttel 21964]
J.W. Kumpel, ‘Curriculum vitae’ (Leiden, 16 april 1804) [Universiteitsbibliotheek Amsterdam:
HS IC5] 17. Zie ook de beschrijving bij: R. Lindeman, Yvonne Scherf en Rudolf Dekker,
Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Een
chronologische lijst (Rotterdam 1993) nr. 308, 153. Het betreffende pamflet met de
beschuldiging is: Vraag en antwoord by geleegendheid, dat de heer en mr. Le Jeune
schoonzoon van mr. Elie Lusac den eerloozen befaamd advocaat en boekverkooper te Leyden
tot raad in de domeinen van zyn hoogheid Willem de V. prince van Orange &c. &c. &c. wierd
verheven (z.p., z.j.) 2-3 [Knuttel 20282]. Op Luzacs banden met de hertog van Brunswijk
wordt gezinspeeld in: Lierzang voor den beruchten Elie Luzac, advocaet te Leyden toen hy
voor zyn' schoonzoon, Le Jeune, door voorspraek van Louis ... eindelyk zynen prins een ambt
had afgetroggeld (z.p., z.j.). [Knuttel 20281]
Kumpel, ‘Curriculum vitae’, 17.
Kumpel claimde de uitgever te zijn geweest van [D.W. Smits], Verdeediging van de
stadhouderlyke regeering en het stadhouderlyke Orange-huys ... (Rotterdam: Bennet en
Hake, 1782) [Knuttel 20198], en van [D.W. Smits], Verdeediging van de stadhouderlyke
regeering en het stadhouderlyk Orange-huys, zynde een tweede vervolg op d'inleiding
genaamd de schaadelykheid der tweedragt in de Republiek, ... (Rotterdam: C.R. Hake, 1785)
[Knuttel 21054]. Voor deze claim, zie: Recueil van stukken, voorrede IX-X en Kumpels
‘Curriculum vitae’, 21. Van Kumpels eigen hand zijn Knuttel 19679 en 21064.
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onder anderen de veroordeelde bakker Trago financieel te ondersteunen. Het blad
werd echter onvoldoende verkocht. Van de opbrengst zou de uitgever bovendien
aanzienlijk meer hebben geprofiteerd dan Kumpel en zijn project.58 Net als Verbrugge
verkeerde Kumpel geregeld in financiële nood en als gunsteling van de prins en
vriend van Bilderdijk werd het hem door patriotten in toenemende mate lastig
gemaakt. In 1786 reisde hij, opnieuw net als Verbrugge, enkele malen naar het Loo
voor steun van de stadhouder bij zijn privé-beslommeringen. Dat hij hier uiteindelijk
bot ving was, behalve aan zijn ontactische benaderingswijze, te wijten aan allerlei
geruchten die door zijn tegenstanders waren verspreid bij hún bezoek aan het hof.
Kumpel bleef echter ook hierna proberen de gunst van Willem V te winnen. Zijn
leven had een tragikomisch vervolg en heeft mede daarom belangstelling gewekt,
niet vanwege zijn ‘verdiensten’ zoals Fruin opmerkte, maar door ‘het lijden’. Tussen
1808 en 1821 zat hij in gijzeling, vanwege grote schulden en door toedoen van
Catharina Woesthoven, de ex-vrouw van Willem Bilderdijk.59
In hoeverre Van Heiden Reinestein of andere orangisten achter de schermen invloed
hebben uitgeoefend op de inhoud van periodieke publikaties is moeilijk te achterhalen.
In het geval van De Ouderwetse Nederlandsche Patriot was het initiatief in ieder
geval uitgegaan van deze naaste vertrouwelingen van de prins. Dit was een project
dat door hen gecoördineerd en gefinancierd werd, met toestemming van Willem V
zelf. Bladen als De Post naar den Neder-Rhyn en De Philarche of Vorsten-vriend
vielen zeker niet in die categorie. Dit waren privé-ondernemingen van personen die
zelf op gunsten van de stadhouder hoopten en daarin inderdaad niet teleurgesteld
werden. Een planmatige aanpak door mensen als Van Heiden Reinestein of
Reigersman is hier niet te ontdekken. Ten slotte zijn er orangistische periodieken
waarbij geen enkele invloed vanuit de naaste omgeving van Willem V kan worden
vastgesteld. Dat geldt bij voorbeeld voor De Vredebazuin, een destijds bekend
orangistisch blad, maar waarvan de auteur(s) tot dusverre onbekend zijn. Ook van
de meest publicerende anti-patriot, de reeds genoemde Elie Luzac, is niet bekend dat
hij ondersteuning van financiële of andere aard zou hebben genoten van Willem V.
Met Luzacs Reinier Vryaarts openhartige brieven en De Vaderlandsche
Staatsbeschouwers lijkt het stadhouderlijke kamp op goedkope wijze publiciteit te
hebben gekregen. Bovendien heeft Luzac ook enkele bijdragen geleverd aan De
Ouderwetse Nederlandsche Patriot en mogelijk aan De Vredebazuin.60
Dat partijvorming en het ontstaan van een periodieke politieke pers nauw verwante
ontwikkelingen waren, is inmiddels duidelijk. Journalisten werden de ene keer
volledig ingehuurd, dan weer financieel ondersteund, maar soms ook handelden zij
uitsluitend op eigen initiatief. Dat geldt niet alleen voor de periodieke pers, maar ook
voor de publiciteit in pamfletten. Ook hier opereerden schrijvers op eigen gezag,
maar vaak ook in opdracht. Het ontdekken van de auteur van anonieme publikaties
58
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Kumpel, ‘Curriculum vitae’, 23.
R. Fruin, ‘Mevrouw Bilderdijk-Woesthoven en haar slachtoffer’, De Gids (1897) nr. 1,
397-425, aldaar 397. Deze affaire heeft ook de aandacht van anderen getrokken. Zie onder
andere: J.G. Frederiks, ‘Jan Willem Kumpel, later mr. J.W. Campbell, genaamd Kumpel’,
Amsterdamsch Jaarboekje (1890) 22-37; W.G.C. Byvanck, ‘J.W. Kumpel en Bilderdijk’,
De Gids (1898) nr. 1, 314-356; H. Hardenberg, Liefde in de Pruikentijd (Den Haag 1976)
143-158.
Peterse, ‘Publicist voor Oranje’, 190. Voor zijn medewerking aan De Vredebazuin zie
hoofdstuk 6.
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uitgevers achterhaald kunnen worden, waardoor partijnetwerken zichtbaar zouden
worden.
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Het resultaat van een verhoor kon natuurlijk ook tegenvallen. De ondervraagde
persoon liet niet altijd iets los of wist simpelweg niet genoeg. Wanneer er al namen
werden genoemd waren connecties tussen het journalistieke en het politieke circuit
lang niet altijd te bewijzen. Over het ‘illegale’ publicitaire circuit is tot nu toe dan
ook weinig bekend. Uitgevers van schotschriften waren uiteraard zeer behoedzaam
bij het verspreiden van hun produkten. Toch ging het ook wel eens fout en liep een
koerier tegen de lamp, waardoor informatie loskwam die gevaarlijk was voor zijn
opdrachtgever. Dit overkwam de jonge Amsterdamse uitgever Jean Louis van Laar
Mahuet blijkens een dossier in het archief van het Hof van Holland.
Met Van Laar Mahuet, tweeëntwintig jaar oud in 1785, hebben we ongetwijfeld
een belangrijke uitgever en distributeur van patriotse populistische en ondermijnende
lectuur te pakken. De bekendste uitgave waarmee hij in verband wordt gebracht is
De Oranjeboomen, de beruchte gedichten van Frank de Vry, dat is Pieter Vreede,
waarin deze de appeltjes van Oranje als verboden vruchten voorstelde (‘Ten dage
als gy daar van eet, zult gy den doot sterven’).61 Dit pamflet was geen incidentele
uitgave van een schotschrift door Van Laar Mahuet. Naast het vrij geringe aantal
pamfletten dat hij wél onder zijn naam durfde uitgeven, kwam door zijn toedoen een
hele reeks anonieme geschriften op de markt. Dit blijkt uit het verhoor van ene Peter
van Halteren, woonachtig bij Rotterdam, door het Hof van Holland op 6 januari
1785.62 Van Halteren ontving met enige regelmaat boekjes, pamfletten en prenten
van Van Laar Mahuet en was op 6 december nog bij hem in Amsterdam op bezoek
geweest. Uit de kopieën van zijn briefwisseling met Van Laar Mahuet blijkt dat hij
distribueerde in Rotterdam, Den Haag en in Zeeland (waar een broer van hem
woonde). De aantallen die Van Halteren ter verspreiding vroeg lijken in eerste
instantie niet hoog, namelijk vier tot zes exemplaren per pamflet voor elk van de
twee steden. Of Van Halteren hier de enige distributeur was, is echter niet bekend.
Bavendien kon er door een verspreiding in patriotse genootschappen zeker een groter
publiek bereikt worden. Van Halterens verhoor én de bewijsstukken leverden in ieder
geval genoeg belastende informatie op over Van Laar Mahuet. Van Halteren citeerde
hem een keer letterlijk en noemde ook nog andere namen. Ook liet hij los wat Van
Laar Mahuet hem in vertrouwen had medegedeeld, namelijk dat hij, Van Laar Mahuet,
via Den Haag ‘aan verscheide persoonen van de goede partij buiten 's lands stukken
zond’. In het dossier bevindt zich verder een collectie van bijna veertig, merendeels
anonieme pamfletten uit Van Halterens bezit (zie bijlage 1). De meeste hiervan dragen
geen naam van de uitgever, maar zijn ofwel door Van Laar Mahuet op de markt
gebracht dan wel mede door hem gedistribueerd. In zijn geheel biedt het dossier een
fraaie en zeldzame kijk in de duistere keuken van de schotschriftenhandel in de jaren
tachtig.
Enkele publikaties die zich in het dossier bevinden komen ook in het verhoor ter
sprake. De pamfletten Nieuw-jaars wensch aan alle waare patriotten voor den jaare
1785 en het gedicht Aan Godt waren in ieder geval door Van Laar Mahuet uitgegeven.
Bij het laatste pamflet behoorde ook een prent van een biddende persoon (afbeelding
6). Toen Van Laar Mahuet in december deze prent aan Van Halteren liet zien had
deze geïnformeerd wie de afgebeelde persoon was en als antwoord gekregen: ‘dat
is G...me dronke Willem de prins van Oranje in Den Haag’. Ook had Van Laar
61
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[Pieter Vreede], De Oranjeboomen (Holland, z.j.). [Knuttel 20142]
ARA, Derde Afdeling, Hof van Holland, criminele procesdossiers nr. 5527.1.
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in Am-
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Afbeelding 6: ‘Aan Godt’: titelblad van patriots pamflet. Willem V smeekt om vergiffenis voor de
wandaden van zijn geslacht. Op de achtergrond de portretten van onder anderen de gebroeders De
Witt en Oldenbarnevelt, en een afbeelding van de executie van de laatste. Op de voorgrond de acte
van consulentschap. Door Jan Visser. Uitgegeven door J.L. van Laar Mahuet. Uit het dossier J.L. van
Laar Mahuet (bijlage 1).
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Afbeelding 7: Executiescène met Oranjegezinden: Aan de galg hangen Van Goens, bakker Trago en
Kaat Mossel. Brunswijk wordt de trap op geleid. Onderaan staat dominee Hofstede te wachten op
zijn beurt. Op de voorgrond wordt kapitein ter zee F.S. van Bylandt onthoofd. Willem V staat met
vastgebonden hoofd ter linkerzijde en wordt van een drankje voorzien door zijn zogenaamde maitresse
de freule Van Lynden van Hoevelaken. Door Arend Fokke Willemszoon. Uitgegeven door J.L. van
Laar Mahuet (1784). Uit het dossier J.L. van Laar Mahuet (bijlage 1).
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sterdam.63 Hierna viel ook de naam van Arend Fokke Willemszoon, eveneens in
Amsterdam woonachtig en een telg uit het bekende graveursgeslacht.64 Beiden waren
arm, aldus een van de brieven, en probeerden blijkbaar op deze manier wat bij te
verdienen. Fokke Willemszoon was echter minder getalenteerd dan Visser. Hij was
de graveur van een knullig plaatje, met Brunswijk en andere Oranjegezinden bij en
aan de galg, waarvan ook een exemplaar in het dossier aanwezig is (afbeelding 7).
Na het noemen van deze namen had Van Laar Mahuet aan Van Halteren nog een
tekening getoond met de mededeling dat daarop ‘dronke Willem de prins zat te
slaapen’. Tot het graveren van deze prent had Van Laar Mahuet zelf opdracht gegeven.
Uit de aanwezige pamfletten in het dossier blijkt verder dat Van Laar Mahuet
betrokken was bij de publikaties van dubieus gehalte die in 1784 deel uitmaakten
van de hetze tegen Brunswijk. Enkele anonieme schotschriften zijn aan hem gewijd
en ook de beruchte prent van de opengesneden hertog bevindt zich in het dossier (zie
Opmaat). Er kan worden vermoed dat Van Laar Mahuet meer van hetzelfde kaliber
heeft doen verschijnen dan er toevallig in het pakket van Van Halteren zat, mogelijk
ook in 1781 bij de eerste aanval op Brunswijk. Enkele bekende
anti-Brunswijk-pamfletten van dat jaar werden namelijk geschreven door de bekende
schotschrijver Nicolaas Hoefnagel. Of die door Van Laar Mahuet zijn uitgeven of
gedistribueerd kan weliswaar niet worden aangetoond, maar het is niet zonder
betekenis dat enkele van Hoefnagels pamfletten uit 1782 in ieder geval wel door Van
Laar Mahuet zijn uitgegeven. In het verhoor blijkt overigens niets over banden tussen
Van Laar Mahuet en Hoefnagel, maar het handelt dan ook over de laatste maanden
van 1784 en toen was Hoefnagel inmiddels overleden. Door de opheldering over het
pamflet Aan Godt lijkt wel de connectie tussen Van Laar Mahuet en Pieter Vreede,
de latere radicaal in zowel de patriotse als de Bataafse fase van de revolutie, te worden
bevestigd. Op dit pamflet staat namelijk de naam ‘Hermodius Friso’, een ander
pseudoniem (eigenlijk ‘Harmodius Friso’) waaronder Vreede publiceerde. Een van
de anonieme pamfletten uit het bezit van Van Halteren wordt door de catalogus van
Knuttel bovendien ook aan Pieter Vreede toegeschreven.65 Over mogelijke relaties
tussen Van Laar Mahuet en politieke kopstukken in Amsterdam is niets genoteerd.
Misschien zijn die er ook niet geweest en speelden jonge ondernemers als Van Laar
Mahuet slechts in op de markt die er van tijd tot tijd voor bepaalde politieke
schotschriften bestond.
Uit het verhoor van Van Halteren kwam, behalve de rol van Van Laar Mahuet en
de genoemde graveurs, niet veel meer informatie los, hoewel er uitdrukkelijk gevraagd
werd naar namen van auteurs, uitgevers, drukkers, graveurs en koeriers. Het verhoor
heeft Van Laar Mahuet zelf in ieder geval wel in het nauw gebracht. Na diverse
tevergeefse oproepen voor een verhoor in Amsterdam, werd hij bij verstek voor
63
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Dit moet wel de door Sautijn Kluit genoemde J.G. Visser zijn, die de derde gravure voor De
Politieke Kruyer zou hebben vervaardigd: W.P. Sautijn Kluit, ‘De Politieke Kruyer’, Bijdragen
voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde (1882) 176-263, aldaar 184. J.G. Visser
en zijn broer H. Visser hadden in 1796 in ieder geval een kunsthandel ‘op de hoek van de
Nieuwe Lely en laatste Dwarsstraate’: F.G. Waller, Biographisch woordenboek van Noord
Nederlandsche graveurs ('s-Gravenhage 1938) 346.
Bekender waren zijn oom Simon Fokke en diens zoon Arend Fokke Simonszoon: Waller,
Noord Nederlandsche graveurs, 101-102; H. Frijlink, Arend Fokke Simonsz. zijn leven,
denken en werken (Amsterdam 1884).
Knuttel 20916, zie bijlage 1.
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eeuwig uit Holland verbannen.66 Van Laar Mahuet had het proces niet afgewacht en
was vrijwel onmiddellijk uit Amsterdam vertrokken. Hij vestigde zich in 1785 in
Kampen, waar hij onder zijn naam ook enkele pamfletten uitgaf. In 1793 was hij als
uitgever weer terug in Amsterdam en tijdens de Bataafse revolutie trad hij daar meer
op de voorgrond.67 Hij was in 1795 secretaris van wijkvergadering zeven in
Amsterdam en behoorde tot een van de weinige christenleden in de pas opgerichte
joodse sociëteit ‘Felix Libertate’.68 Ook voor een type als Van Laar Mahuet was er
vanaf 1795 meer bewegingsvrijheid, maar grenzen waren er nog wel degelijk. Onder
het jaar 1797 bevindt zich een dik crimineel procesdossier over hem in het archief
van het Hof van Holland. Het bloed kroop kennelijk steeds waar het niet gaan kon.69

3.2 Partijvorming en de interactie tussen krant, pamflet en opinieblad
Bij de verklaring van conflicten is er altijd één onontkoombare vraag: wie is de
hoofdverantwoordelijke? Daarop is altijd meer dan één antwoord te verwachten. De
strijd in de Republiek voldoet ruimschoots aan deze regel. In de vele publikaties gaan
de suggesties in verschillende richting bij het aanwijzen van de krant, het tijdschrift
of het pamflet dat als eerste een duidelijk partijpolitiek standpunt verkondigde en
daarmee de conventies van het fatsoen op het gebied van persvrijheid had doorbroken.
Velen beschouwden de Lettres Hollandoises als aanjager van het
politiseringsproces. Inhoudelijk gezien leek het blad zich vooral op de regenten te
richten en poogde het de Nederlandse Republiek tot een pro-Franse koers te bewegen.
Ongegeneerd werden in dit werk thema's aangesneden die in de Nederlandse politieke
debatten altijd al gevoelig hadden gelegen en dus niet onbesproken zouden blijven.
Te zamen vormden ze een politieke conceptie die inhaakte op het staatsgezinde
denken in de Republiek. Waarschuwingen over ‘l'ambition de la maison d'Orange’
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Na op 8 maart, 22 maart en 19 april tevergeefs te zijn gedagvaard, volgde de veroordeling
van Van Laar Mahuet op 5 juli 1785: GA Amsterdam, rechterlijk archief 5061, nr. 192
(schoutsrol 1784-1787). Ik ben Ton Jongenelen zeer dankbaar voor de informatie die hij mij
zo genereus heeft verschaft.
A.M. Ledeboer, De boekdrukkers boekverkoapers en uitgevers in Noord-Nederland sedert
de uitvinding van de boekdrukkunst tot den aanvang der negentiende eeuw (Deventer 1872)
402-403; J.A. Gruys en C. de Wolf, Thesaurus 1473-1800. Nederlandse boekdrukkers en
boekverkopers met plaatsen en jaren van werkzaamheid (Nieuwkoop 1989) 105. Zie verder
de drukkerscatalogus op de afdeling Bijzondere Collecties van de Koninklijke Bibliotheek
te Den Haag.
Voor zijn activiteiten in de wijkvergadering: Knuttel 22619 en 'sGravenhaagsche Courant,
29 juni 1795. Voor zijn betrokkenheid bij ‘Felix Libertate’: Knuttel 22647 en H. Italie, ‘De
emancipatie der joden in 1796’, Amsterdamsch Jaarboekje (1897) 86-101, aldaar 92.
ARA, Derde Afdeling, Hof van Holland, criminele procesdossiers nr. 5581.15. Van Laar
Mahuet ontpopte zich al snel als tegenstander van de Franse invloed in Nederland. Toen hij
in 1796 via zijn vrouw uit Deventer vernam dat er Franse troepen vanuit die plaats vertrokken
waren richting Amsterdam, waarschuwde hij zijn vrienden aldaar onmiddellijk. In dit schrijven
(d.d. 25 mei 1796) merkte Van Laar Mahuet op dat hij iemand was ‘die zich aan het hoofd
wil stellen om de vijanden onzes vaderlands den hals te breeken, dat wij moeten doen, of
wij worden het gedaan. Heil en zugt om het vaderland te redden.’ Dit epistel is op een of
andere wijze in verkeerde handen (althans voor Van Laar Mahuet) terecht gekomen. Hij
heeft voor dit ‘vergrijp’ enige tijd in Den Haag gevangen gezeten.
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en de Engelsgezindheid van de huidige stadhouder werden gecombineerd met
opmerkingen
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over de souvereiniteit der Staten en de stadhouder als dienaar en onderdaan.70 Ook
in de eeuwige kwestie over versterking van de vloot of augmentatie van het leger
werd een duidelijk standpunt verkondigd. Voor een handeldrijvende republiek zou
een landleger nutteloos zijn en een vloot van levensbelang. In maart 1780 liet men
de Vrijheid zelf rechtstreeks tot Willem V spreken. In een hoogdravende toespraak
bleek het uur van de waarheid aangebroken om de Republiek van onrecht en slavernij
te bevrijden. In concreto betekende dit een dwingend advies aan de stadhouder om
afstand te nemen van de raadgevingen van zijn Engelsgezinde adviseurs (‘Fuie, fuie
la flatterie de ces faux amis’) en een nieuwe waarschuwing over het gevaar van een
groot leger: ‘C'est un poignard dans les mains d'un enfant; c'est l'instrument terrible
qui fraie le chemin qui mêne au despotisme.’71
Het gewroet in de Nederlandse politiek door de Lettres Hollandoises leidde snel
tot negatieve reacties. Zelfs De Staatsman van Nassau la Leck, die later duidelijk
een patriotse signatuur kreeg, was zeer kritisch over dit blad, met name over de
beschuldiging als zou er in de Republiek geen werkelijke vrijheid van drukpers
bestaan. Zeer scherp veroordeelde De Staatsman een gesprek afgedrukt in de overigens
niet met name genoemde Lettres Hollandoises, waarin uitgever Herdingh uit Leiden
aan het woord kwam. Herdingh was in 1780 zwaar beboet voor het uitgeven van een
collectie Friese staatsstukken.72 Dit was een geruchtmakende publikatie geweest
omdat het hier een van de eerste pogingen betrof om de politieke besluitvorming in
een deel van de Republiek transparant te maken. In het pamflet waren namen genoemd
en het geheel had een gepeperd voorwoord gekregen. Ook de samensteller en inleider,
F.A. Van der Kemp, kreeg er moeilijkheden mee en had er een langdurig proces aan
te danken.73 Volgens het (vermoedelijk verzonnen) gesprek door de Lettres
Hollandoises bevond Herdingh zich nu in Frankrijk uit angst voor vervolging en
daar deed hij zijn beklag over de onderdrukking en tirannie in de Nederlandse
Republiek met betrekking tot de vrijheid van drukpers. De Staatsman verdedigde in
deze zaak echter het huidige bewind: ‘Wat monster vliegt met open kaken, thans toe
op Neerlands overheid.’ De schrijver van de Lettres Hollandoises zou eropuit zijn
‘ons land verachtelyk, onze regeerders gehaat en onze ingezetenen misnoegd te
maken’. Deze wijze van kritiek spuien achtte De Staatsman niet opportuun. In feite
waren de pagina's die men aan de bestrijding van deze auteur besteedde al te veel
eer voor iemand die in de categorie ‘pasquil- en prulschryveren’ thuishoorde.74
Ook door meer fervente voorstanders van de stadhouder werd de zwartepiet voor
het ontstaan van de politisering aan de Lettres Hollandoises uitgedeeld. Van Goens
noteerde vooral het effect van dit geschrift. In het begin had iedereen dit een
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Lettres Hollandoises, ou correspondance politique, sur l'état de l'Europe, notamment de la
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Lettres Hollandoises III, lettre 17, 422.
Junius Brutus Secundus Friso, Verzameling van staetspapieren.
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en De Post van den Neder-Rhyn. Geconfronteerd met deze periodieken en een menigte
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pamfletten (waaronder veel schotschriften) raakte de lezer volgens Van Goens gewoon
aan deze teneur en ontstond er langzamerhand een gevaarlijke verschuiving van
normen en waarden bij zelfs de verstandigste personen.75 Daarmee ging een ander
gevaarlijk verschijnsel gepaard. Een ordinaire machtsstrijd werd uitgevochten met
een beroep op wat wij nu publieke opinie zouden noemen, met als voornaamste
wapen het gebruik van woorden in een niet-conventionele betekenis: ‘Dat gevolglyk
niets gevaarlijker is, dan wanneer die woorden beginnen gebruikt te worden van
dezulken, die duidlyk het privé belang van hun lid aan dat van den staat voortrekken,
en enkel hunne begrippen doordringen en hunne belangens willen doen bovendryven.
Dat het volk licht begoogeheld wordt door dien uiterlyken schyn, en dat de stem van
het volk, en de gevestigde verkeerde begrippen by het gros der natie, een van de
grootste gevaaren zyn, die een land, vooral zoo als de onze, kunnen dreigen.’76
Eenzelfde observatie deed Elie Luzac. Ook hij beschouwde de Lettres Hollandoises
als een van de geschriften die aanstekelijk hadden gewerkt en zo een gevaarlijke
ontwikkeling hadden ingeluid.77 Dat de Lettres Hollandoises ‘met een dubbeld inzicht’
waren geschreven was meer mensen opgevallen en nog in 1784, toen het werk al een
paar jaar niet meer verscheen, herinnerde men zich dat de schrijver ervan de eerste
was ‘die de klok getrokken en den schrijflust van eene geheele schaare opgewekt
heeft’.78
Het oordeel over de Lettres Hollandoises als de veroorzaker van de hausse aan
publikaties was echter duidelijk omstreden. De kwestie stond in rechtstreeks verband
met de beantwoording van de schuldvraag over het uitbreken van de oorlog tegen
Engeland. In feite draaide de discussie vooral om de rol die Amsterdam had gespeeld.
Een Aanspraak aan het volk van Nederland, voorafgegaan door de publikatie van
een memorie van de Engelse ambasssadeur Yorke, wees de beschuldigende vinger
zonder meer naar het handelscentrum van de Republiek. Yorke had deze memorie
geschreven toen Engeland bij toeval een preliminaire handelsovereenkomst tussen
Amsterdam en de Amerikaanse koloniën had aangetroffen in de papieren van de
Amerikaanse kapitein Henri Laurens. In de memorie beschuldigde Yorke Amsterdam
van een ‘complot’ met de opstandige Amerikaanse koloniën en eiste hij
strafmaatregelen tegen de betrokkenen, onder wie pensionaris Van Berckel.79 De
begeleidende aanspraak had vervolgens zout in de wonden gestrooid en de Lettres
Hallandoises als protagonist van de Amsterdamse politiek gebrandmerkt. Deze
kwestie bracht vele pennen in de weer, dwong tot opinievorming en veroorzaakte
tegelijkertijd een eerste deling van het Nederlandse lezerspubliek in politieke kampen.
Het laat ook duidelijk zien hoe in dit conflict buitenlandse en binnenlandse politiek
in elkaar verstrengeld waren. De centrale vraag was immers of Amsterdam zich had
vergaloppeerd aan een inconstitutionele egotrip met een oorlog als gevolg, of dat de
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De Ouderwetse Nederlandsche Patriot I, nr. 8, 137-139.
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stad bij het loffelijke streven naar toekomstige handelsvoordelen binnen de grenzen
van de Unie had geopereerd en dus als lid van de soevereine Staten van Holland door
de Engelsen was beledigd. Na een keuze vóór Amsterdam was het moeilijk om nog
af te komen van een pro-Amerikaans
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en pro-Frans imago. Wie daarentegen begrip koesterde voor de Engelse wens van
genoegdoening werd in toenemende mate als verrader geafficheerd en uiteindelijk
Oranjegezindheid aangewreven. Eén ding was duidelijk. Voor de stugge verdedigers
van Amsterdam, en al degenen die zich achter hen schaarden, was de publikatiedrift
niet veroorzaakt door de Lettres Hollandoises, maar door de beledigende memorie
van Yorke en de begeleidende aanspraak.80
De strijd escaleerde snel naarmate pamflet op pamflet volgde en ook kranten en
de nieuwe periodieken zich met de kwestie inlieten. Sommige publikaties verwierven
grote bekendheid. De rol van Amsterdam werd verdedigd in Het politiek systhema
van de regeering van Amsterdam en heftig veroordeeld door R.M. van Goens in zijn
eigenlijk niet voor publikatie bedoelde Politiek vertoog over het waar sistema van
de stad van Amsterdam. Van Goens kreeg op zijn beurt een scherpe bestrijder in W.
van Irhoven van Dam met zijn Brieven van Candidus. Het satirische verhaal van de
Zeven dorpen in brand door de onvoorzichtigheid van een schout en een secretaris
of historie van de oliekoeken, van opnieuw Van Goens, kon in bekendheid weer ruim
wedijveren met zijn Politiek vertoog. Het beleefde vele drukken en kreeg bovendien
nog een vervolgverhaal. Ook een politiek derivaat van de Zeven dorpen, namelijk
de Brief van een zeekere schout aan zeekere secretaris, riep veel irritatie op. Beide
werden beantwoord door onder meer een verhaal over Zeven molens in groot gevaar
van af te branden uit het ‘Bar-Goens’ vertaald en door de Twee scherpe brieven over
de drie fameuse libellen of lasterschriften. De laatste was waarschijnlijk een produkt
uit het arsenaal van de eerder genoemde patriotse schotschrijver Nicolaas Hoefnagel.
Vanwege zijn heilige oorlog tegen mensen als Van Goens en de orangistische uitgever
P.F. Gosse werd hij ook wel de ‘generaal’ genoemd.81
In deze fase tussen begin 1781 en eind 1782 slingerde het politieke debat heen en
weer van het ene publikatieschandaal naar het andere. Niet zozeer het dramatische
verloop van de oorlog zelf, als wel de reflectie in pamfletten en pers op de apathische
reactie van de Nederlandse Republiek bepaalde het tempo van politieke versplintering.
Men koos positie vóór of tegen steeds weer nieuwe publikaties, vanwege inhoud,
stijl of teneur. Langzamerhand werden voor de regelmatige lezer zo de contouren
zichtbaar van twee elkaar bestrijdende politieke groepen, ogenschijnlijk zonder veel
samenhang. Het zou verkeerd zijn de leden van de ene groep (de patriotten) in de rol
van vooral aanvallers te plaatsen en die van de andere uitsluitend in de verdedigende
positie. Deze laatste groep, die men prinsgezinden, stadhoudersgezinden of
Engelsgezinden noemde, beperkte zich allerminst tot een zuiver defensief optreden.
Haar rol bij het escaleren van de politieke strijd, zoals onder meer blijkt uit de
handelwijze van Van Heiden Reinestein en Reigersman, was niet minder wezenlijk
dan die van de patriotten. Ten slotte blijft er zeker tot eind 1782, maar ook daarna
nog wel, een duidelijk geluid uit het ‘politieke midden’ hoorbaar. Een deel van de
politiek betrokkenen wenste niet mee te doen aan de verhitte woordenstrijd. Het
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probleem voor deze groep was echter dat de vaargeul van het politieke midden steeds
smaller werd. Ook de neu-
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tralen werden verdacht gemaakt. Publiceren werd langzamerhand synoniem met
partij kiezen.
Werd de Nederlandse politiek aanvankelijk beheerst door de discussie over het
eigenmachtige optreden van Amsterdam als de casus belli, spoedig verschoof de
aandacht naar het vraagstuk van de oorlogvoering zelf. Of liever, het gebrek daaraan
van Nederlandse zijde. In de koloniën werden zware verliezen geleden en in de
Europese wateren was zelden een Nederlandse vloot te bekennen. De euforie over
de onbetekenende schermutseling bij de Doggersbank gaf de stemming aardig weer.
Een scherper contrast dan tussen de maritieme glorie uit de zeventiende eeuw en de
volledige machteloosheid anno 1781 was nauwelijks denkbaar. Het gebrek aan een
geduchte oorlogsvloot was niet alleen aan Willem V of de hertog van Brunswijk te
wijken, maar was vooral een erfenis van de jaren zeventig waarin het oeverloze
touwtrekken tussen de verschillende provincies in de kwestie vlootherstel of
legeraugmentatie een daadkrachtig beleid had verhinderd.82 Maar dergelijke nuances
vonden in de politieke strijd vanaf 1781 weinig weerklank. Het grote vraagteken van
de ‘inactiviteit’ en de groeiende frustraties over de gevolgen daarvan creëerden een
perfecte voedingsbodem voor wat wel als een conditio sine qua non van revoluties
kan worden beschouwd: de samenzweringsgedachte.83 Met het begrip ‘de verdervende
hand’ werd het onverklaarbare verklaard en het ongewenste veroordeeld. Dit
samenzweringsdenken, in steeds nieuwe varianten, was onlosmakelijk verbonden
aan de partijvorming in de jaren tachtig. Met ‘de verdervende hand’ verklaarde men
niet slechts achteraf, maar ook bij voorbaat. Het tekende een manier van kijken naar
de werkelijkheid die per definitie polariserend was.
Van der Capellen liet zich in zijn correspondentie, naar aanleiding van de gespannen
verhoudingen tussen de Republiek en Engeland, in mei 1780 al ontvallen dat ‘wy
verkogt en verraaden zijn’.84 De eerste toespelingen op landverraad in de pers
circuleerden vanaf januari 1781.85 Pas in de zomer werden die geruchten luider. De
hertog van Brunswijk werd het eerste, volstrekt voorspelbare slachtoffer van het
opkomende samenzweringsdenken. Hij was, zoals we al zagen, in alle opzichten een
ideaal mikpunt, zeker in deze beginfase waarin rechrstreekse kritiek op Willem V
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Bruns-
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wijk hield dan ook verband met de mislukte poging van Rendorp, De Vry Temminck
en Visscher om een opening te forceren in de bedorven relaties tussen Amsterdam
en de stadhouder. Willem V had namelijk furieus gereageerd op het Amsterdamse
voorstel om een stadhouderlijke raad in het leven te roepen. Van verschillende kanten
werd bericht dat hij bijna buiten zinnen was geraakt over de in zijn ogen volstrekt
onrechtvaardige aanval op Brunswijk en een poging om hem zelf ‘onder curatele’
te zerten.86 Deze kwestie kwam al snel in de openbaarheid en Brunswijk werd
verantwoordelijk gehouden voor zoveel gebrek aan inzicht bij de stadhouder. Ook
Hoefnagel beslechtte met zijn ‘politiek goudschaaltje’ en zijn ‘toetsende toetssteen’
het pleit ten nadele van Brunswijk.87 Tussen al dit samenzweringsdenken zitten echter
ook nog vele sussende commentaren.
In de commotie van 1781 rondom Brunswijk bleef Willem V zelf nog grotendeels
buiten schot. Zo werd De Staatsman in een brief van 23 mei gepolst over de vraag
of de stadhouder wellicht de volledige soevereiniteit nastreefde, wat men gezien de
voorgeschiedenis van het Oraniehuis geen vreemde gedachte vond, De Staatsman
gaf toe dat Willem V weliswaar zijn gebreken had, maar verdedigde de stadhouder
als ‘eminent hoofd’ toch volledig.88 Ook De Post van den Neder-Rhyn keerde zich
in deze fase nog niet tegen Willem V. Het blad stond wel positief tegenover het
Amsterdamse plan voor een adviesraad, maar liet snel volgen dat ‘ieder regtgeaard
patriot de hedendaagsche constitutie der Republiek, de stadhouderlijke regeering als
de beste goedkeurt’ en dat men niets liever wenste dan de ‘luister’ van het huis van
Oranje in een bloeiend vaderland.89 Het wantrouwen over de stadhouderlijke politiek
bleef echter groeien en de samenzweringsretoriek werd vanaf deze zomermaanden
steeds sterker.
In deze broeierige sfeer werd in de laatste week van september 1781 het
tegenwoordig bekendste achttiende-eeuwse pamflet verspreid: Aan het volk van
Nederland. Het pamflet was geschreven door J.D. van der Capellen, in overleg met
F.A. van der Kemp, en werd heimelijk verspreid op vele plaatsen in de Republiek.
Het idee van een complot was in deze tekst ruimschoots aanwezig en bracht twee
eeuwen geschiedenis in één rationeel verband.90 Het stadhouderschap als instituut
zou een creatie, een ‘present’, van de Engelsen geweest zijn, waarmee deze natie
haar eigen handelsbelangen wilde beschermen.91 Als zetbazen van Engeland zouden
de stadhouders en de Oranjefactie de Nederlandse handelsbelangen steeds hebben
gedwarsboomd. Een recent voorbeeld daarvan, zo kon men lezen, was het Engelse
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verzoek van 1775 om de in de Republiek gelegerde Schotse Brigade naar Amerika
te zenden.92 In deze context
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kreeg de inactiviteit van de Nederlandse vloot het karakter van bewuste nalatigheid.
De Vierde Engelse oorlog bracht nu een heel netwerk van verraders aan het licht en
voor dit alles was niet Brunswijk, maar Willem V in hoogsteigen persoon
verantwoordelijk.93 Om dit verraad te bestrijden gaf Aan het volk van Nederland een
aantal duidelijke adviezen. Een groot nationaal onderzoek naar de bevelvoering in
de oorlog zou de verraders moeten ontmaskeren en door de instelling van een
adviesraad zou de stadhauder beter kunnen worden gecontroleerd. De oproep aan
het volk om zich te wapenen doelde op het ontwikkelen van een militair tegenwicht
tegen het staande leger onder bevel van Willem V. De vrijheid van drukpers ten slotte
was noodzakelijk om, zoals dit pamflet zelf deed, het volk te allen tijde te kunnen
voorlichten en zo compensatie te bieden tegen de beslotenheid van de
regeringscolleges.94
De reacties op Aan het volk van Nederland waren veelzijdig en beantwoordden
nog niet aan een politieke tweedeling patriots-prinsgezind.95 Het politiseringsproces
was nog maar kort aan de gang en het pamflet was te veelzijdig om het zo maar in
een bepaalde hoek te plaatsen. Een van de belangrijkste punten van discussie, de
vraag of Aan het volk van Nederland tot oproer aanzette, werd bij voorbeeld zeer
verschillend beoordeeld. Van der Capellen had er overigens op geanticipeerd door
in de tekst te voorspellen dat de beschuldiging van oproer dit pamflet wel ten deel
zou vallen.96 Sommige reacties vonden het verwijt van oproer overdreven en
benadrukten dat het pamflet slechts een oproep deed om ‘vreedzaam’ bijeen te
komen.97 Een ander stemde voor een deel in met de kritiek in het pamflet, maar zag
vooral gevaar in het advies om het volk te wapenen, gezien de mogelijke buitenlandse
reacties.98 Luzac en Van Goens daarentegen bestreden het pamflet in alle toonaarden.
Van Goens kantte zich vooral tegen de heimelijke verspreidingsmethode en trok
daaruit de conclusie dat men daadwerkelijk en met onmiddellijke ingang een opstand
wilde ontketenen en een volksregering invoeren.99 Niet lang vóór hem hadden echter
andere pamflettisten et al op gewezen dat de beruchte naamgenoot uit 1780, de
Aanspraak aan het volk van
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Nederland, in Amsterdam ook niet in de boekhandels was verkocht, maar eveneens
gratis verspreid op straat en in de kerken.100
De combinatie van botte onthulling, stekende insinuaties en grote kennis van zaken
zette kennelijk verschillende lezers ook op het verkeerde spoor. Een enkele aanwijzing
doet vermoeden dat er in eerste instantie nog gespeculeerd werd over de vraag of
Aan het volk van Nederland niet uit het stadhouderlijke kamp afkomstig was om de
groeiende oppositie in diskrediet te brengen.101 Datzelfde werd ook gedacht van de
beruchte Brief over de waere oorzaek van 's lands ongeval uit het najaar van 1782,
die in vele opzichten een geslaagd vervolg leek op Aan het volk.102 Over de ambities
van het Oranjehuis liepen de meningen uiteen. Sommigen namen de retoriek over,
anderen trachtten Willem V van machtspolitiek vrij te pleiten en ook het gedrag van
de Oranjestadhouders in het algemeen genuanceerd te beoordelen.103 Van Goens
betaalde de samenzweringsretoriek van Aan het volk van Nederland echter met gelijke
munt terug. Hij wist te vertellen dat de Franstalige auteur van de Lettres Hollandoises
in contact stond met een ex-jezuït in Den Haag die op zijn beurt banden had met de
schrijver van Le Politique Hollandais, en dat al deze vreemdelingen ‘een zoort van
zamensweering’ of ‘eedgenootschap’ waren aangegaan.104 Dit was een steek onder
water naar Cerisier, die immers voor alle drie de personen kon worden gehouden.
Aan het volk van Nederland is niet onmiddellijk nadat het in de openbaarheid
kwam als een gezaghebbende visie erkend. Het pamflet maakte wel indruk en genoot
ook instemming, maar toch niet bij allen die zich zorgen maakten over het verloop
van de oorlog en van een kritische houding blijk gaven. De Post van den Neder-Rhyn,
toch het invloedrijkste opinieblad op dat moment, verwierp het pamflet verschillende
malen expliciet als een gevaarlijk geschrift en repte pas veel later, in 1784, van een
‘meesterlijk geschreeven boekje’.105 Ook De Staatsman verfoeide in januari 1783
Aan het volk van Nederland nog, terwijl het blad inmiddels toch een fel anti-Engelse
toon had gekregen en opponeerde tegen De Ouderwetse Nederlandsche Patriot,
Reinier Vryaarts brieven en De Post naar den Neder-Rhyn.106 François Bernard haalde
in 1782 uit tegen alle onbeschaamde publikaties waaronder ‘dat schandlyk geschrift’
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Cordate brief van een heer van Amsterdam, 5; Briev van een lid-maat der gereformeerde
kerk aan den schryver of de schryvers van het zo berugte weekblad de Ouderwetse
Nederlandsche Patriot; wegens den hoon in hunne drie nommers, te weeten XXVIII, XXIX en
XXX, den wel eerwaarden en zeer geleerden heer J.A. Blanck, predikant te Utrecht aangedaan,
over deszelvs vaderlandsche leerreden, op den algemeenen dank-, vast- en bededag, den 1
maart 1782 uitgesprooken, 65. [Knuttel 19997]
Antwoord van 't goede volk van Nederland, 9-10; De Post van den Neder-Rhyn IV, nr. 194,
358.
De Post van den Neder-Rhyn III, nr. 120, 1053-1060, met name 1058.
Consideratien over het placcaat door de gedeputeerden staaten 's lands van Utrecht, 26-32;
Nachtpraatje tusschen Louw en Krelis, 5; Vrymoedige aanmerkingen op het berucht werkje,
betyteld: Aan het volk van Nederland. In eenen brief van een' heer te Utrecht aan zynen
vriend in 's Gravenhage, 6-9 [Knuttel 19872]; Missive, betreffende de zo beruchte aanspraak
Aan het volk van Nederland (Holland 1782) 8-49. [Van Alphen 1475]
De Ouderwetse Nederlandsche Patriot I, nr. 12, 224-125.
De Post van den Neder-Rhyn I, nr. 42, 351-352 en III, nr. 120, 1055. De positieve
beoordelingen in een brief van Junius Brutus: De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 234, 702.
De Staatsman VI, stuk 1, 31.
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dat in de steden en op het platteland over de gehele Republiek was verspreid.107
Natuurlijk waren auteurs in hun openbare uitlatingen aanvankelijk voorzichtig en
liet men niet het achterste van de tong zien. Van der Capellen deed dat duidelijk wel,
maar creëerde juist
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[F. Bernard], Vrye gedachten van een burger over het vernal van 't gemeenebest der
Vereenigde Nederlanden (Holland 1782) 147. [Knuttel 20101]
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in die vermenging van doorwrochtheid, onthulling en samenzweringsretoriek een
soort van politieke communicatie waaraan men niet gewend was. Aan het volk van
Nederland was niet zomaar een schotschrift à la Hoefnagel, maar een beredeneerde
aanspraak, waarin behalve roddels en gechargeerde interpretaties ook feiten waren
verwerkt die men moeilijk kon weerleggen.108 De reacties waren daarom veelzijdig
en het lijkt erop dat sommigen hun oordeel later hebben herzien.
Aan het volk van Nederland was voor het politiseringsproces niet alleen belangrijk
vanwege de inhoud, maar wellicht nog meer vanwege het feit dat het snel werd
verboden, met hoge beloningen voor informatie over de auteur. Juist in het verbod
lag voor velen de bevestiging van de boodschap die Aan het volk van Nederland
bevatte. De stadhouder laadde de verdenking op zich dat hij geen volledige, maar
een selectieve ofwel partijdige vrijheid van drukpers hanteerde. Velen verwonderden
zich erover dat dit pamflet wél en het Politiek Vertoog van Van Goens niet was
verboden. Waarom mocht men wel de regering van de stad Amsterdam belasteren
en niet de stadhouder? Deze geluiden herhaalden zich bij elk nieuw pamflet dat
Oranje of Brunswijk probeerde te verdedigen.109 Beschuldigingen dat de stadhouder
zelf of personen uit zijn omgeving betrokken waren bij bepaalde publikaties werden
steeds luider en waren, zoals hiervoor is gebleken, ook terecht. Van Heiden Reinestein
noteerde op 28 september 1781 dan ook in zijn dagboek dat Aan het volk van
Nederland ‘le tocsin de la revolte’ was. Toen zich op 1 november een Utrechtse
schoenmaker aan het hof aandiende met de mededeling dat er een aanslag op Willem
V werd beraamd, waarvoor ‘het witte kruijd’ al was bezorgd, zal hij dit bericht dan
ook zeker serieus genomen hebben. Niettemin informeerde hij in Utrecht ook direct
naar de boodschapper van deze tijding.110 Het samenzweringsdenken zwol vanaf het
najaar van 1781 in alle politieke geledingen snel aan.
Een nieuwe splijtzwam was de biddag die door de Staten-Generaal was
uitgeschreven voor 27 februari 1782. Over de inhoud van de tekst ontstond grote
onenigheid, eerst in de Staten van Holland, later ook in Zeeland en andere
provincies.111 Friesland kwam zelfs met een alternatieve tekst, wat een correspondent
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Vergelijk enkele reacties uit de omgeving van de stadhouder, geciteerd bij: De Jong, Joan
Derk van der Capellen, 438.
Aan hunne edelmogende de heeren van Holland en West-Friesland; betreffende het infame
liebel, voerende tot tytel: Aan de wel edele groot achtbare regeering der stad Amsterdam...,
3-14 [Knuttel 19827]; Aanmerkingen op de consideratien en welmeenend advis van het
patriottisch genootschap, onder de zinspreuk Pro Veritate, Pace, Libertate & Justitia...
(1781) 23. [Knuttel 19828]
De schoenmaker Van Ruiter had op een donkere avond (25 oktober 1781) in Utrecht per
toeval een gesprek tussen twee personen opgevangen. Aanvankelijk handelde dit over de
publieke zaken naar aanleiding van wat er in de pers werd geschreven. Spoedig bleek dat de
twee gesprekspartners in Amsterdam drie jonge lieden hadden ontmoet in een logement.
Gezamenlijk hadden zij het plan ontwikkeld om op een geschikt moment naar Den Haag af
te reizen en daar Willem V ‘van kant te helpen’, bij voorkeur op het moment dat deze het
(Franse) theater zou verlaten en zich dus op straat zou bevinden. Toen de twee merkten dat
hun gesprek werd afgeluisterd, waren zij gevlucht. Het voorval staat opgetekend in de
dagboeken van S.P.A. van Heiden Reinestein (I november 1781) en in het verslag van zijn
ondervraging van Van Ruiter: RA Drente, Archief van de familie Van Heiden Reinestein, nr.
427 en nr. 534.
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken XVII (1782), 129-133 en 226-228. Zie ook: N.C. Kist,
Neêrlands bededagen en biddagsbrieven. Eene bijdrage ter opbouwing der geschiedenis van
staat en kerk in Nederland (2 dln.; Leiden 1848-1849) I, 268-271 en II, 448-454.
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kon herinneren,
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‘maar tweederleij biddagsbrieven te gelijk, dat heugt mij nooit’,112 De Post van den
Neder-Rhyn werd met nogal wat correspondentie over deze kwestie bestookt en ook
de preken op de biddag zelf maakten duidelijk dat de politiek de kerk was
binnengedrongen. Wie ging bidden zou automatisch politiek stelling nemen. De twee
versies van de biddagbrieven gaven uiting aan twee visies op de betekenis van de
oorlog. Het schrijven van de Staten-Generaal was mede voorbereid door Willem V
zelf, de griffier Fagel en raadpensionaris Van Bleiswijk.113 Hierin werd de oorlog
uitgelegd als een goddelijke tuchtiging voor de zonden der Nederlanders. De
verbastering van de zeden, een onverschilligheid ten aanzien van de godsdienst en
een ‘onbeteugelde geest van anarchie’ zouden deze kastijding over de Republiek
hebben afgeroepen. Alleen het gebed voor vergiffenis van de zonden en voor wijsheid
bij de overheden zou een algehele ramp kunnen afwenden. De brief vroeg vooral om
berusting en een volstrekte trouw aan de overheden.114
Daartegenover stond een visie waarin de oorlog als oproep tot een ommekeer in
het buitenlands beleid en de binnenlandse verhoudingen werd gezien. Deze oorlog
was ‘een zuiverings middel voor ons vaderland ... om alles wat in het politique
ligchaam van den staat nadeelig is, weg te schaffen’.115 Engeland zou altijd zowel
afgod als duivel van de Republiek zijn geweest en nu nodigde de Voorzienigheid de
Nederlanders uit om ‘de breuk, door onze vaderen gemaakt, te herstellen, en onze
ketenen te verbreeken’.116 Daarom moest men niet bidden voor vergeving van zonden,
maar voor de zegening van de wapenen. Het was opgevallen dat de ‘overwinning’
in de slag bij de Doggersbank niet werd genoemd in de biddagbrief van de
Staten-Generaal, terwijl toch duidelijk was dat de Voorzienigheid daarmee had
getoond aan de zijde van de Republiek te staan.117 Ook miste men een expliciete
veroordeling van Engeland als aanstichter van de oorlog en werd herinnerd aan het
feit dat iets dergelijks wel in 1747 van de Fransen was gezegd. Verder vond men dat
de Staten-Generaal ten onrechte alleen repten van de protestantse kerken, waardoor
zij onder andere katholieken en joden geen deelgenoot maakten van biddend
Nederland.118 De kwes112
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De Post van den Neder-Rhyn II, nr. 62, 531.
Brief van Meinard Tydeman aan Pieter Paulus, 8 april 1782, geciteerd in: Suringar,
Biographische aanteekeningen, 76.
De vaak gebruikte analogie tussen de zonden van het volk van Israël en die van de
Nederlanders als middel om gehoorzaamheid te prediken werd bestreden in: Redenkundige
bedenkingen over 't regt gebruik van de maandelyksche bedestonden, en aanwyzing der
oorzaken van 's lands onheilen (1782) 2-4 [Knuttel 19992]. Een scherpe verwerping van de
oorlog als boete voor de zonden ook in de rede van 5 juni 1782 van J.F. Scheffer, Het waare
oogmerk van 'slands vaderen, in de bedestonden ontdekt, en in eene opentlyke aanspraak,...,
aan de Lutherse gemeente te Rotterdam voorgesteld... (Rotterdam 1782) [Knuttel 19998].
Opmerkingen over de opkomst van de verlicht-christelijke preek aan het einde van de
achttiende eeuw bij: Jelle Bosma, ‘Van natuur geen redenaars. De gedrukte en uitgegeven
preek in Nederland in de tweede helft van de achttiende eeuw’1 Documentatieblad Werkgroep
Achttiende Eeuw 23 (1991) 29-45.
De Post van den Neder-Rhyn II, nr. 73, 626-627.
De Post van den Neder-Rhyn II, nr. 76, 655-656.
In een reactie van Vlissingen van 23 februari: Nieuwe Nederlandse Jaarboeken XVII (1782)
227-228. Verder: De Post van den Neder-Rhyn II, nr. 60, 514 en nr. 62, 541.
Briev van Janus Batavus, uit s'Hage aan zyn vriend Paulas Ernstig (s'Hage 1782) 2; [Knuttel
19987] Smeekschrift, van de Nederlandsche joodsche natie, aan de christenen hunne
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tie van de biddagen was een terugkerend probleem en bleef verdeeldheid zaaien.
Over die van Februari 1782 is een bittere polemiek gevoerd.119
Het proces van politieke versplintering voltrok zich nu in versneld tempo als gevolg
van twee belangrijke gebeurtenissen: de erkenning van Amerika en het Nicolaasoproer
van 6 december. Op 19 april bezegelden de Staten-Generaal wat via adressen in de
steden en op provinciaal niveau, met name in Overijssel, al was voorbereid. Amerika
werd als onafhankelijke unie erkend en John Adams, de tweede president van de
latere federatie, werd ambassadeur in de Republiek. Deze erkenning maakte veel
emoties los en werd door velen als een soort bevrijding gevoeld, een bevestiging ook
van de kritiek op Engeland en een weerlegging van de beschuldigingen door mensen
als Van Goens, Luzac en andere zogenoemde ‘Engelsgezinden’.120 Met meer
zelfvertrouwen ‘ontdekten’ belangrijke opiniebladen de bewijzen van een complot
tussen het huis van Oranje en Engeland. De oorlog tegen Engeland was immers nog
niet beëindigd.
De retoriek van De Post van den Neder-Rhyn, zowel in redactionele commentaren
als in ingezonden brieven, is illustratief voor de groeiende binnenlandse verdeeldheid.
Speculaties over landverraad zwollen aan tot werkelijke samenzweringstheorieën
die in verschillende nummers werden herhaald.121 Engelse pakketboten die in de
Nederlandse havens konden aanmeren, werden als het ‘vervloekte werktuig der
verraderij, die triumphwagen der spions’ aangemerkt.122 Omdat het oorlogsschip
Jason niet uitvoer toen er voor de haven van Vlissingen een Engels schip werd
gesignaleerd, bespeurde men verraad en werd er een onderzoek geëist om ‘het kwaad
dat 'er schuijlt, die vervloekte adder, die de maagd van Nederland in de hielen bijt’
te ontdekken.123 Ook de intrek van een nieuwe Engelse ambassadeur in Den Haag
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landgenooten; wegens den aanstaanden dank- vast- en bede-dag, 1-8. [Knuttel 19994] Over
de katholieken als deel van de natie: De Post van den Neder-Rhyn II, nr. 84, 728-729.
De preek van dominee J.A. Blanck in Utrecht werd door een groot publiek gevolgd. Over
de inhoud ervan berichtte de Zuid-Hollandsche Courant van 1 maart en dat verleidde Van
Goens in zijn periodiek tot een tegengeluid van drie nummers lang. Een belangrijk punt was
dat Blanck zich sterk uitgelaten had tegen personen die hij als Engelsgezinde schrijvers
beschouwde. Zie: De Ouderwetse Nederlandsche Patriot, nr. 28-30, 29-104 en een reactie
hierop in de Briev van een lid-maat der gereformeerde kerk, passim.
Bij voorbeeld: De Post van den Neder-Rhyn II, nr. 72, 615 e.v. en nr. 75, 641-642. Zie ook:
Schulte Nordholt, Voorbeeld in de verte, 147-210. Van der Capellen was ondanks het succes
van zijn ijveren voor de erkenning van Amerika toch niet geheel zeker van Amerikaanse
steun voor de patriotse politiek. Misschien was hij op de hoogte van het feit dat Adams op
16 juli een feest aan het hof had bijgewoond (Van der Meulen ed., Gedenkschriften
Hardenbroek IV, 37). In een brief van medio 1782 schreef hij aan zijn neef Robert Jasper
Van der Capellen van de Marsch: ‘Ik ben ook bedugt voor A-ms [Adams]. Ik heb met Lau-ens
[Laurens] helder uit de borst gesprooken en mijn discours geëindigd met te zeggen dat ik
hoopte de heer A-ms en de Amerikaanen steeds zouden indagtig zyn dat ze hunnen
onafhanglykverklaaring hier te lande niet aan de hofpartij hadden te danken, maar aan de
natie en die weinige individus die zo veel invloed op dezelve hebben gehad van haare stemmen
van alle kanten zo luid te doen hooren als noodig was om 't but te bereiken’. Laurens had
hem vervolgens gerustgesteld: RA Gelderland, Archief vam de familie Van der Capellen, nr.
469.
De Post van den Neder-Rhyn II, nr. 77, 78, 89, 91, 93, 94, 97. Vooral nr. 89 en 91 alsmede
de brieven van Goossen Eenvoudig zijn tendentieus.
Idem, nr. 93, 804.
Idem, nr. 89, 780.
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werd als uiterst verdacht voorgesteld. Het niet sterke tegenargument dat het hier ging
om een accreditatie namens de keurvorst van Hannover werd snel weerlegd met de
opmerking dat Engeland in hetzelfde geval ook geen ambassadeur namens de graaf
van Buren zou
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accepteren, gesteld al dat Willem V een soeverein vorst zou zijn.124 Verraad was er
dus overal, of beter, alles kon herleid worden tot het complot.125
Het was ook in de tweede helft van 1782 dat Willem V ter verantwoording werd
geroepen voor het beleid inzake de vlootkwestie. Leiden had op 31 juli in de Staten
van Holland op een onderzoek aangedrongen en van de stadhouder verantwoording
geëist. Alvorens het zover was, gaf een ingezonden brief in De Post van den
Neder-Rhyn een aanzet voor nieuwe samenzweringstheorieën. De stadhouder zou in
de periode voordat de Staten opnieuw samenkwamen een zeer beperkte
verantwoording van zaken geven en proberen daarmee de meerderheid in de Staten
te verleiden tot het afstemmen van een volledig onderzoek, zoals door Leiden geëist.
Een doofpottactiek en complot van de Engelse factie in de Republiek derhalve.
Hoewel de redactie zich van deze suggestie distantieerde, was voor sommige lezers
hiermee de maat vol. Een tot dusver getrouw lezer merkte op dat De Post van de
Neder-Rhyn sinds enkele maanden ‘van systhema’ was veranderd en steeds vaker
hatelijke taal bezigde.126 Deze omslag werd niet gewaardeerd en dat gold in het
bijzonder de beschuldiging van verraad binnen de regeringscolleges. Het blad nam
daarmee deel aan de nieuwe mode van politiek commentaar leveren. Een ander
pamflettist ging nog verder. Volgens hem werd er niet slechts tendentieus commentaar
gegeven, maar gaf De Post van den Neder-Rhyn al van tevoren te kennen wat er zou
dienen te gebeuren.127 Met vooruitziende blik waarschuwde de auteur de regenten in
Utrecht, dat zij door het tolereren van deze opruiende geschriften de spreekwoordelijke
kuil groeven. De politieke opinievorming in diverse media bleek echter onstuitbaar
en kreeg aan het eind van 1782 opnieuw een krachtige impuls. Betekende de erkenning
van Amerika het gelijk van het ‘patriottisme’, 6 december 1782 was de definitieve
ontmaskering van de intenties of het kwaad der ‘Engelsgezinden’.
Over de toedracht van wat er zich op Sint Nicolaasdag in Den Haag precies
afspeelde, zijn de berichten uiteraard verdeeld. Vóór de bewuste dag was er een
dankadres aan de stadhouder gepubliceerd. Hij werd hierin van alle beschuldigingen
vrijgesproken, ondanks het feit dat het onderzoek naar zijn handelen als
verantwoordelijke voor de vloot nog lopende was. Op 6 december wilde men het
dankadres aanbieden aan de stadhouder en dit mondde uit in een demonstratie van
Oranjegezindheid. Er werd herhaaldelijk ‘vivat Oranje’ geroepen en men had zich
getooid met oranje strikken en linten. Willem V deed het voorval af als een
‘vrolijkheid’ zonder bijbedoelingen, maar hier liepen de meningen uiteen. Volgens
124
125

126

127

Idem, nr. 93, 806.
Zie ook het plan om een soort geheime dienst op te zetten in: Het verraad ontdekt en de
verraaders genoemd. Die Neêrlands val bedoelen, in een Echte Brief, gevonden op maandag
morgen, vroeg, den 22 july 1782, tusschen Oestgeest en de Postbrug. Geadresseerd aan hun
edel mogende de staaten van Friesland, 8-15. [Knuttel 20114]
‘Ued laat het niet op uwe correspondenten alleen aankomen, maar werkt zelve mede om de
nu heerschende smaak te voldoen, en spreekt geduurig van Engelschgezinde snoodaarts, van
Britsche huurlingen, van Engelands Nederlandsche vrienden, van landverderfelyke Engelsche
cabaal, enz’: Beredeneerde missive van een burger te Amsterdam aan den schryver van den
Post van den Neder-Rhyn. ... ('s-Gravenhage 1782) 5. [Van Alphen 1474]
‘Het is al meêr dan eens opgemerkt, dat de Post van den Nederrhyn niet alleen laakt het geen
somwylen, naar 't begrip van deszelfs schryveren, ter hooge vergaderingen gedaan, of gelaaten
word, wanneer het niet in zyn smaak valt; maar vooral nog vooruit te kennen geeft, wat 'er
ter staatsvergadering behoord gedaan te worden’: Eerbidige doch niet minder ernstige
aanspraak, aan alle patriottische regenten in Nederland:... (z.p., 1782) 5. [Knuttel 20355]
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aan te zetten. De hele demonstratie zou zijn georganiseerd om een algeheel oproer
tot steun van de stadhouder te ontketenen.128 De term ‘oproer’ viel ook in de resolutie
van de Staten van Holland en West-Friesland over het gebeurde, nadat de stadhouder
in deze vergadering op 9 december zijn visie had gegeven.129 Het ‘Nicolaasoproer’
dan wel de ‘Haagse vrolijkheid’ werd het eerste in een serie incidenten en oproeren
in Holland. De Rotterdamse visvrouwen Catharina Mulder en Keet Swenk, alias
Kaat Mossel en Ruige Keet, verwierven snel landelijke bekendheid als oproerige
oranjeklanten van lage komaf. Door de pers, maar ook via de persoonlijke
correspondentienetwerken, verspreidde dit nieuws zich snel. De Amsterdamse
pensionaris C.W. Visscher schreef aan R.J. van der Capellen van de Marsch: ‘Dat
onse informatien, die vry zeker zyn, mede brengen dat het op ons gemunt was, maar
dat God dank de bom fout is geslagen & wy alle 3 springlevend en gezond zyn.’130
Toch werd niet 6 december, maar vooral de verjaardag van de stadhouder op 8 maart
de datum waarnaar vanaf 1782 door patriotten in de gehele Republiek met de meeste
schrik werd uitgekeken.
Het Nicolaasoproer was echter van zo'n groot psychologisch belang omdat het
samenzweringsdenken er aanzienlijk door werd versterkt. Waarschijnlijk was de
uiting van Oranjegezindheid inderdaad niet spontaan ontstaan, maar gestimuleerd
door personen uit de omgeving van de stadhouder. Toch was de ophef over het
gebeurde buiten alle proporties en is er duidelijk sprake van mythevorming. De
demonstratie van 6 december 1782 werd opgeblazen tot een politiek wapen, zoals
bij voorbeeld blijkt uit de reactie van Van der Capellen, die letterlijk beweerde het
incident te zullen gebruiken om het ideaal van burgerwapening krachtig te
propageren.131 Het Nicolaasoproer werd toegevoegd aan het al bestaande
complotdenken en maakte voor velen een eind aan alle nog resterende twijfels. De
oorlog tegen Engeland, het slappe verweer van de Nederlandse vloot én het
orangistische oproer in Den Haag lieten zich gemakkelijk uitleggen als de tekenen
van een zorgvuldig uitgestippelde strategie, die ten doel had Willem V tot soevereine
vorst re verheffen.
In de beeldvorming werd het Nicolaasoproer door de patriotten als het eerste
openlijke bewijs van partijvorming geanalyseerd. Voor republikeinen leidde een
dergelijke ontdekking per definitie tot ondergangsdenken. Het onstaan van
groeperingen die zich trachtten te onderscheiden door middel van symbolen en leuzen
kon niet anders worden opgevat dan als een uiting van staatkundige corruptie. De
respublica ofwel het gemenebest als richtsnoer van alle politieke handelingen werd
128
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Afbeelding 8: Patriotse prent van Adrianus Trago, Leids bakker en samen met Kaat Mossel uit
Rotterdam een van de bekendste Oranjegezinde activisten uit het volk. Trago draagt een oranjegekleurde
muts en een orangistisch politiek blad ligt voor hem, andere steken uit zijn broekzak. Dat hij van
hogerhand werd gemanipuleerd wordt gesuggereerd door de figuren op de achtergrond, namelijk Elie
Luzac, Johannes le Francq van Berkheij en Willem Bilderdijk (1784). Uit het dossier J.L. van Laar
Mahuet (bijlage I).

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

123
men, altoos in werking tegen de grondregelen van het gemeenebest’.132 Partijvorming
in woord en symbool was vooral gevaarlijk omdat zij een beroep deed op de driften:
‘Het is of 'er in de geest van partyschap en in de woorden en klanken, die by haar
geheiligd en in de mode zyn, een soort van toverkragt is, die een onweerstaanbaar
vermogen en een verbazend uitwerksel heeft’, aldus De Staatsman.133 Deze magie
van de driften vernietigde de eendracht die voortkwam uit de republikeinse deugden.
De Romeinse geschiedenis had het allemaal al overvloedig aangetoond en de
Nederlandse Republiek zou er lering uit trekken.
Vergelijkingen met republikeins Rome waren weliswaar populair, maar op het
gebied van partijvorming had de Nederlandse geschiedenis eveneens veel te bieden.
De Hoekse en Kabeljauwse twisten dankten hun naam aan de symbolen waarvan de
partijen zich hadden bediend. Verser in het collectieve geheugen lagen de executie
van Oldenbarnevelt in 1619 en het rampjaar 1672 waarin een Oranjegezinde menigte
de moord op Johan en Cornelis de Witt had laten volgen door een schending van de
lichamen. De persoon van Johan de Witt was nog in 1757 de aanleiding geweest
voor een pamflettenstrijd tussen staatsgezinden en orangisten. Toen was het jaar
1748 inmiddels geschiedenis en de instelling van het erfstadhouderschap een feit.
Na 1619 en 1672 vormde 1748 het derde rampjaar in het staatsgezinde geschiedbeeld.
Deze historische geleding werd door patriotten tot 1785 algemeen gebruikt in de
strijd tegen het stadhouderlijke kamp. Het opduiken van de kleur oranje als
onderscheidingsteken werkte tegen deze historische achtergrond alarmerend. Dat
was, zo zou pensionaris De Gijzelaar zonder dralen aan Willem V hebben meegedeeld,
‘la marque caractéristique de la sédition’.134 Met het verschijnsel partijschap en de
gevaten ervan was men in de Nederlandse Republiek dus in alle opzichten vertrouwd.
De kunst bestond erin de politieke tegenstander als partij te identificeren en de
overigen als patriot voor te stellen. In de slag om de publieke opinie boekten de critici
van het stadhouderlijke systeem hier de grootste successen.
Mensen als Van der Capellen, Nassau la Leck, Van Irhoven van Dam, Cerisier, 't
Hoen, Hoefnagel en anderen slaagden er ieder op hun manier in om een beeld op te
roepen dat de ingewikkelde machtsstrijd in de Republiek versimpelde tot een conflict
tussen goed en kwaad. In de retoriek streden deugdzame ‘patriotten’ tegen het
landverraad dat als een duizendkoppig monster overal in de Republiek zou moeten
worden bestreden. Die was een strijd met een nationaal karakter. Wanneer het ene
bastion van vrijheid zou bezwijken, zou de druk op andere plaatsen des te heviger
worden, waarna uiteindelijk provincie voor provincie ten prooi zou vallen aan de
‘verraders’. Wat op het eerste gezicht nog als een lokale of hooguit provinciale
problematiek kon worden gezien, werd door diverse media als een gezamenlijke
strijd opgevoerd waarin een eigen, nationale identiteit op het spel stond. Door de
antipatriotse pers werd deze voorstelling van zaken uiteraard bestreden, met name
door het fictieve karakter van de zwart-wit tegenstelling aan te tonen.135 Zij die het
132
133
134
135

De voortreflykheid van een vryen staat; benevens de middelen om het genot der vryheid te
behouden (Amsterdam: M. Schalekamp, 1783) 7. [Knuttel 20401]
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niet meer was dan de machtspolitiek van een beweging die door een relatief kleine
groep staatsgezinde regenten werd gemanipuleerd. Daarbij vestigden zij vooral de
aandacht op de verschillende matieven en belangen binnen het zogenaamde
‘patriottisme’. Met deze tactiek poogde men een wig te drijven tussen een politieke
beweging die inderdaad niet als homogeen bestempeld kon worden op grond van
sociaal-economische, intellectuele, religieuze en geografische criteria. De noties van
verraad en samenzwering van de patriotten moesten voorlopig op retorisch niveau
de meningsverschillen verbergen die in werkelijkheid natuurlijk wel degelijk
bestonden.
De sfeer in het voorjaar van 1783 was er één van hoop en vrees. Door het incident
van 6 december werd de partijschap aangewakkerd, terwijl juist de buitenlandse
spanningen verminderden. Het gevaar van orangistische oproeren stimuleerde de
burgerwapening in verschillende steden, maar tegelijkertijd leek de mogelijkheid
aanwezig dat de binnenlandse crisis kon worden bedwongen. In januari 1783 kwamen
Engeland enerzijds en Spanje, Frankrijk en de Nederlandse Republiek anderzijds
een wapenstilstand overeen. Misschien wel typerend voor deze luwte was het
verschijnen van De vryheid, een boek dat grote bekendheid verwierf en verschillende
herdrukken zou beleven.136 De patriotse kritiek op de stadhouderlijke politiek en het
ideaal van een vrije pers werden hierin zeker niet verkwanseld, maar wel gematigd
verkondigd, zowel inhoudelijk als qua toonzetting. Dat een gravure van Willem van
Oranje op het titelblad prijkte was beslist een gebaar van verzoening. De leider van
de Nederlandse Opstand en ‘grondlegger der Nederlandse vryheid’, zoals hij hier
heette, moest ook tweehonderd jaar later tot eendracht inspireren. Daarmee waren
het Nicolaasoproer en de manifestaties op 8 maart overigens niet vergeten, want ook
in dit boek werd vermoed dat het plan had bestaan om ‘de yslyke tooneelen van de
De Witten te openen’.137 1781 en 1782 zouden als ‘jaaren van verraad’ de geschiedenis
ingaan, maar de blik werd nu gericht op een toekomst van gematigde en eendrachtige
hervormingen.138 De onzekerheid was echter groot, ondanks het staken van de
vijandelijkheden met Engeland. In een reactie op dit patriotse boek liet iemand weten
dat het vuur van partijschappen misschien geblust leek, maar dat men met enige
historische achtergrond kon weten dat die nog ‘heimelyk onder de asche
voortsmeult’.139
De kansen op een nieuw begin werden ook verwoord door De Vredebazuin
(1783-1784) en de De Toneelspel-beschouwer (1783-1784). De Vredebazuin
publiceerde zijn eerste nummer in april 1783. In tegenstelling tot De vryheid werd
hier vanuit een conservatieve achtergrond commentaar gegeven, maar de toon was
even gematigd en de inhoud aanvankelijk genuanceerd. Het blad kon zijn naam echter
maar voor korte tijd waarmaken. In het voorwoord uit 1784, dat de gebonden nummers
van 1783 inleidde, gaf men openlijk toe dat de oorspronkelijke opzet was mislukt:
‘Ons blaadje, ..., werd weinig en genoegsaam in het geheel niet geleezen, om dat het
geen partij koos, en om dat dus geene der beide partijen belang had, om het bekend
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niet uit vaderlandsliefde. De enige verdedigbare positie was daarom die welke de
wettige en bij ede bezworen constitutie aanhing ofwel de status quo ante. De omslag
in het commentaar van De Vredebazuin in de loop van 1783 is gemakkelijk waar te
nemen. Behalve de slechte verkoopcijfers was namelijk ook de verschijning van de
Courier van Europa voor de verandering van toon en inhoud verantwoordelijk.
De nieuwe periodiek van Van Irhoven van Dam maakte veel indruk. Zijn
monologen waren scherp van toon en gelardeerd met Latijnse motto's, citaten en
exempla. Hij hamerde sterk op de noodzaak van politieke veranderingen en
appelleerde steeds weer aan de klassieke republieken. Van Irhoven van Dam
propageerde een republikanisme, waarin de democratie de uitwassen van het
monarchale element zou bestrijden. De Vredebazuin reageerde hierop direct en
vergeleek de overigens niet met name genoemde Courier van Europa met Aan het
volk van Nederland. Spoedig begon het blad daarom met een klassiek contradiscours.
De boodschap van de Courier van Europa, uitgedragen als onderricht aan een
deugdzaam populus, werd daarbij als pure volksmennerij gehekeld. De Vredebazuin
voerde Tacitus, Livius en Cicero op als volkbestrijders en creëerde zo een conservatief
politiek classicisme dat de senatoriale deugden contrasteerde met de driften van de
menigte. De pogingen tot onpartijdig commentaar mislukten volledig door de aanstoot
die men nam aan de Courier van Europa.
Een zelfde lot trof De Toneelspel-beschouwer, die vermoedelijk in september 1783
voor het eerst verscheen. Ook deze periodiek meende een gat in de markt te hebben
ontdekt. De populariteit van spot- en lasterschriften nam af, aldus het
openingsnummer, en ook de politieke geschriften met staatkundige beschouwingen
werden zeer eentonig omdat ze steeds weer op de actualiteit moesten ingaan. Met
een cultureel tijdschrift, gewijd aan opvoeringen van theaterstukken, meende het
blad succes te kunnen boeken.141 Door zijn besprekingen van de acteerprestaties en
de reacties van het theaterpubliek maakte de auteur zich echter kwetsbaar voor kritiek.
Zijn opinies, hoe gematigd ook verwoord, lokten heftige reacties uit van de spoedig
gepubliceerde tegenhanger De Toneelspelbeöordeelaar (1784). Voor het grootste
gedeelte ging het hier om kinnesinne binnen de theaterwereld, maar soms werden
passages uit De Toneelspel-beschouwer ook als vorm van politieke opinievorming
bestreden. Behalve met zijn lof voor acteur Karel Passé bracht De
Toneelspel-beschouwer zichzelf in moeilijkheden door de schijn te wekken van een
kritische houding tegenover de Amsterdamse regering. Toen het blad opmerkte dat
de schouwburgbestuurders in Amsterdam wellicht wat onvoorzichtig hadden
gehandeld omdat sommige theaterstukken in die stad zulke felle emoties opriepen,
beschuldigde De Toneelspelbeöordelaar het blad van oproerverwekkend
commentaar.142 De Toneelspel-beschouwer werd in feite zo op de huid gezeten door
zijn alter ego dat de uitgave werd gestaakt. De Toneelspelbeöor-
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deelaar achtte zijn missie daarmee kennelijk voltooid en besloot in zijn laatste nummer
met het volgende grafschrift ter ere van de symbolisch overledene:
Hier hangt, ô wandelaar! het rif
Eens ondiers, dat met moordend gif
Elk dreigde, en Aemstels luchtkring smette.
Vervloekt dat dier! - Dat elk zyn staal,
(Op dat nooit Booswicht zegepraal';)
Steeds op de Deugd haar' slypsteen wette,
En ZULK GEBROED, eer 't hooger gaa,
Uit eedlen toorn ten plettren slaa!143

De tijd van politieke tijdschriften met onpartijdig commentaar was dus voorlopig
voorbij en dat gold evenzeer voor een cultureel tijdschrift dat zich ongestoord met
politiek gevoelige onderwerpen meende te kunnen bezighouden. Zowel De
Vredebazuin als De Toneelspel-beschouwer werden, in het jaar van de wapenstilstand
geconfronteerd met nieuwe, scherp polemiserende geschriften. De Vredebazuin
reageerde daarop ad rem, De Toneelspel-beschouwer lier zich door zijn opponent
rechtstreeks het graf in schelden.
Deze twee mislukte pogingen uit 1783 om een scherpe polemiek te ontlopen, waren
typerend voor de drastische veranderingen in de politieke cultuur van de Nederlandse
Republiek. Uitspraken, symbolen en historische feiten werden in toenemende mate
en met grote trefzekerheid in ideologische zin geïnterpreteerd. Het woord ‘publieke
opinie’ werd zelden gebruikt, maar het idee van een publiek tribunaal waarop een
beroep kon worden gedaan, vormde een kernelement van de nieuwe patriotse
ideologie. De Republiek raakte in de ban van een ‘politics of contestation’, waarbij
er permanent en openbaar slag werd geleverd om de ‘republiek’ als staatkundig en
politiek-cultureel idee.144 De patriotten, met Van der Capellen voorop, brachten een
politieke opinievorming op gang die zich richtte op de natie van ‘ware’ burgers en
doorbraken daarmee de beslotenheid van het politieke circuit. Noodgedwongen
droegen de tegenstanders van de patriotten bij aan deze ontwikkeling door op dezelfde
wijze via pers en pamfletten een groot publiek te bespelen.
De vrijheid van drukpers werd door orangisten en patriotten in feite op dezelfde
manier benut en beide partijen creëerden een politieke achterban. Als ideaal was het
idee van een vrije pers zo vanaf het begin uiterst politiek-geladen. Sommige patriotten
pleitten voor een volledige vrijheid van drukpers en meenden dat zelfs de grofste
persoonlijke beledigingen in schotschriften niet vooraf gecensureerd mochten worden.
Andere criticasters van het stadhouderlijke politieke bestel waren tevreden met een
persvrijheid die in ieder geval politieke meningsvorming op een beschaafder niveau
toestond. In de sfeer van corruptie en verraad, die vooral door de patriotten werd
opgeroepen en door orangisten grif werd beantwoord, hadden de jaren tachtig echter
nooit het karakter van een breed maatschappelijk debat waarin ieders mening op zijn
minst werd gerespecteerd. De periode illustreert vooral de republikeinse cultuur van
143
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Nederland, met zijn onvermogen om partijvorming positief te duiden. Hoewel de
publikatiedrift van de jaren tachtig in de Engelse oorlog een concrete aanleiding had,
was er in tegenstelling tot voorgaande gevallen geen sprake van een tijdelijk
fenomeen. De strijd had een ideologisch en structureler karakter gekregen en het
lezerspubliek werd ook na 1783 met politieke opinie bestookt. Van Goens' hoop dat
de ‘Paskwillentijd’ een korte zinsbegoocheling zou zijn bleek dan ook ijdel.
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4 De teergeliefde ontmand
Vorst Willem de eerste, wrocht 't lands heil door listig zwygen;
Prins Maurits door zyn moed en schrander krygsbeleid,
En Fredrik deed de kerk, naar tweespalt, rust verkrygen:
Zyn zoon, zyn's ondanks, heeft den lande vree bereid,
De derde Willem deed den Franschen ryksvorst beeven;
De vierde kogt den vrede, en bragt zyn huis tot stand:
Maar vyfde Willem! zeg, wat hebt gy toch bedreeven?
Bedreeven? ... Wat! ..... IK NAAI EN ZUIP VOOR 'T VADERLAND.

Beknopte schetze der uitmuntende daeden van de stadhouders in de
Veréénigde Nederlanden, zedert de afzweering van Philips de II, tot op
den buidigen dag toe (1782).
Een HOF in onze VRYE REPUBLIEK! Het schreeuwt tot aan den hemel.
Vyfde missive van Candidus (Rotterdam 1782).
Gy alleen zyt staaten generaal, raad van staaten, admiraliteiten, staaten
der provintien. Gy zyt alles te zamen, en wy eischen daarom alles ook
alleen van uwe hand.
Aan het volk van Nederland (1781).

4.1 Vorstelijke affaires
De prins is ‘nog bijsonder kinderagtig en frivool’, aldus een lid van het hof in 1780
over de inmiddels tweeëndertigjarige erfstadhouder prins Willem V van Oranje.1 De
karaktertekening staat genoteerd in de Gedenkschriften van G.J. van Hardenbroek,
de president van de Utrechtse ridderschap, die vrijwel dagelijks in onpartijdige
bewoordingen optekende wat hem tijdens zijn drukke laopbaan ter ore kwam en
daarbij gesprekken zo letterlijk mogelijk reconstrueerde. Als bron zijn Van
Hardenbroeks aantekeningen onontbeerlijk om een goede indruk te krijgen van wat
er omging in de regeringskringen van de Nederlandse Republiek. Natuurlijk noteerde
Van Hardenbroek, ondanks zijn vrij neutrale houding, ook roddels en verkeerde
interpretaties. De in zijn Gedenkschriften genoteerde uitspraken zijn soms hele en
soms halve waarheden, maar altijd verhalen die de ronde deden. Over Willem V, met
wie Van Hardenbroek ook zelf geregeld lange gesprekken voerde, deden vele verhalen
de ronde die, gezien de frequentie waarmee zij opgetekend zijn, niet alleen op roddel
en achterklap kunnen hebben gesteund. Uit de geluiden van al diegenen met wie Van
Hardenbroek gesprekken voerde, blijkt dat de prins van Oranje weliswaar een actieve
levenswijze had,

1

Krämer ed., Gedenkschriften Hardenbroek II, 68. De uitspraak was van A.P. van der Capellen,
kamerheer van de prins en broer van R.J. van der Capellen van de Marsch.
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maar dat hij kariger was met zijn energie als het staatszaken betrof. De kasten zouden
uitpuilen van de dossiers die nog nooit waren bekeken.2 Tot de favoriete activiteiten
van de prins, zo melden Hardenbroeks notities, behoorden het bijwonen van parades
en kermissen, het opvoeren van komedies, wandelen, verkleedpartijen en souperen.3
Soms bevond hij zich wel alleen op de werkkamer, maar gezien het late tijdstip
waarop hij 's avonds aan zijn nachtrust begon vermoedden sommigen dat hij overdag
zijn slaapschuld inhaalde.4 Natuurlijk kon hij zich niet volledig aan politiek overleg
onttrekken, te meer daar velen juist een beroep op de stadhouder persoonlijk wensten
te doen om zo de hertog van Brunswijk te ontlopen. Voor hen gold dan wel dat men
in gesprek met de prins het risico liep ongewild te worden onderhouden over diens
bijzondere gevoelens voor Constance van Lynden van Hoevelaken, krap twintig jaar
oud en kortweg Stans van Lynden ofwel de Gelderse freule geheten. Dit lot trof ook
Van Hardenbroek.
Tijdens de ontmoetingen tussen Willem V en Van Hardenbroek kwam de freule
met enige regelmaat ter sprake en op 24 juni 1782 volgde er uiteindelijk een
ontboezeming van een half uur, waarin de prins zijn hele ziel blootlegde. Van
Hardenbroek kreeg kennelijk maar de verkorte versie te horen, want later tekende
hij op dat anderen zeker een vol uur over het zelfde onderwerp waren onderhouden.
De geschiedenis met de freule, zo onthulde de prins, was een paar jaar eerder
begonnen. Dat wist Van Hardenbroek ook wel, want in juli 1779 had hij al een en
ander opgetekend over de ‘amourette’ van Willem V, met name de opmerking van
prinses Wilhelmina (‘cela est trop ridicule pour en parler’) en de reactie daarop van
de prins (‘Quoi, dites-vous que je suis ridicule?’). Van Hardenbroeks gesprekspartner
van destijds had zich nog laten ontvallen dat Willem V vooral door jonge lieden werd
opgestookt en ‘hebbende gelesen dat sijn voorsaten maitressen hadde gehouden,
denkt misschien sulke voorbeelden te moeten navolgen’.5 Dat in de buitengewone
aandacht van Willem V voor Stans van Lynden de behoefte stak om zijn persoon tot
hét gesprek van de dag te maken aan het hof bevestigde de prins in het gesprek van
1782 in feite zelf. Tijdens een souper enkele jaren geleden zou prinses Wilhelmina
tegen hem hebben gezegd dat hij zich wel zou vervelen, aangezien de prinses von
Gallitzin niet zou komen. Daarop had de prins naar eigen zeggen lachend geantwoord:
‘Dat is wel, maer nu sal ik mij eens houden of gedragen, alsof ik amoureus waere
van juffrouw Van Lynden, want die soo sijnde als sij is, namelijk geensints fraay
maer lelijk, sal men daerover des te meer verwondert wesen en dus veel te clabauderen
hebben.’6
Deze opzet om de aandacht op zich te vestigen gelukte weliswaar, maar had een
onverwacht en eigenlijk tragikomisch gevolg. Willem V ontwikkelde zijns ondanks
tedere gevoelens voor de lelijke freule en kon zijn hoofd nauwelijks nog bij de
politieke strijd houden. Van Hardenbroek reconstrueerde zijn woorden als volgt: ‘...
dat ik ongevoelig het sterkste en grootste attachement voor haer kreeg, dat mogelijk
was; jaa dat is sooverre gegaan, dat ik in alle deboires, die ik dagelijks ondervond,
dan met d'eene, dan met d'andere regeringssaak, ook die bijsonder en wel voornamelijk
2
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in sodanig geval, namelijk 't schrijven, soude hebben moeten lastig vallen, was voor
mij een waere troost en verkwikking, en in plaats van andere saken te doen, als ik
ledig tijdt hadde, emploieerde ik die alleen om aan haer te schrijven, en steets brieven
van bladeren vol, waerin ik aen haer ontdekte al wat op mijn hart lag, al wat mij
overkwam, al wat mij trefte etc., vindende steets verligting, wanneer ik mij aan haer
hadde geopenbaert’.7 Zelf was de prins ook verwonderd over de ontwikkeling van
zijn gevoelsleven en had hij zich niet zo ‘inflammabel’ geacht.8 Geruchten dat hij
overspel zou hebben gepleegd ontkende de prins ten stelligste. Hij liet Van
Hardenbroek weten ‘dat nimmer meerder genoten hebbe dan eenmaal haer hant te
soenen en sulks is meer dan een jaar geleden’.9 De belijdenis van dit zieleleven zal
de nuchtere Van Hardenbroek niet volledig hebben verrast. Een jaar eerder had de
prins hem naar aanleiding van de freule ook al eens laten weten ‘dat iemant, die
temperament hadde, en sig continueren konde, veel meer te admireren was als
menschen die koelsinnig waren’.10 De gevoelsmens die Willem V kennelijk was,
ontlokte Van Hardenbroek een treffende vraag: of de prins Les Confessions van
Jean-Jacques Rousseau had gelezen, ‘waerinne verscheyde traits wierden gevonden,
die volmaakt overeenstemde met 's princen gemoedtsgestalte en ontmoetingen’? De
prins antwoordde hierop bevestigend!11
Op het moment dat dit gesprek werd gevoerd, was het einde van deze affaire, als
zij die naam al verdient, inmiddels in zicht. Tot opluchting van velen was bekend
geworden dat de freule op 30 juni in het huwelijk zou treden met W.A. de
Constant-Rebecque, een officier van de Zwitserse Garde. Zij zou met hem naar
Zwitserland vertrekken. Volgens ingewijden kreeg zij van Willem V nog een jaargeld
van duizend of tweeduizend gulden mee als geschenk.12 Daarna is het ‘geval’ Stans
van Lynden in de vergetelheid geraakt, al gaat het te ver om te stellen dat voor Willem
V de regel ‘uit het oog uit het hart’ opging. Drie jaar later nog vroeg hij aan De
Constant-Rebecque om zijn echtgenote te verzekeren van ‘l'amitié sincère que j'aurai
toujours pour elle absent comme present’.13 In 1782 was het echter belangrijk dat de
speculaties en negatieve publiciteit over de contacten tussen de prins en de freule de
kop werden ingedrukt. Dat besefte hij ook zelf blijkens een openhartig schrijven aan
J.H.S. baron Van Nagell. Het pleitte voor Willem V dat hij zich hierbij niet alleen
om zijn eigen politieke positie bekommerde, maar evenzeer om de eer van Constance
van Lynden: ‘de bedil en pasquil zucht is nu op den troon, maar ik denke dat zulks
niet eeuwig zal duuren, de aenteekening en daer op volgende huwelyk en vertrek
van de freule Van Lynden zal in zoo verre de mont stoppen aen die geene die Haer
Hoog Welgeboore en my gelieven voor overspeelders uittekryten; het doet my leed
dat de affectie die ik voor Haer HWG. hebbe gehad, oorzaek gegeeven heeft om haere
reputatie te benadeelen, die die in deezen tyd in 'sHage zyn geweest weeten op welke
voet ik met haer ben geweest, maer de posteriteit ziende diergelyke libellen zal 'er
7
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Idem.
Idem, 557.
Idem.
Krämer ed., Gedenkschriften Hardenbroek II, 510.
Van der Meulen, Gedenkschriften Hardenbroek III, 558.
Idem, 271 en 319.
Brief van Willem V aan W.A. de Constant-Rebecque, Den Haag, 3 april 1785: ARA, Tweede
Afdeling, Archief van de familie De Constant-Rebecque, inventaris 41, nr. 38.
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dat getuigenis der waerheir aen haer geeven dat 'er nooit ietwes onbehoorlyks onder
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gezocht hebbende om my alleen met welgemelde freule te vinden.’14 Van werkelijk
overspel was derhalve geen sprake geweest, aldus de verzekering van Willem V aan
Van Nagell ditmaal. Dat de prins in dit opzicht het voordeel van de twijfel moet
krijgen is vooral gelegen in het feit dat in de ‘Paskwillentyd’ zovelen, van politici
tot brood-schrijvers, er belang bij hadden zijn positie te ondermijnen. Het feit dat hij
zich, al was het maar in schijn, als vorst met maîtresse wilde profileren gaf velen
reden tot ergernis en stof tot schrijven.
Aan het hof had het opzichtige gedrag van Willem V ten aanzien van Stans van
Lynden vooral irritatie opgeroepen. Soupers, waarbij soms zestig mensen aanwezig
waren, placht Willem V staande achter de stoel van Stans van Lynden door te brengen,
zonder aandacht te schenken aan andere tafelgenoten.15 T.I. de Larrey was hoogst
verbaasd nooit door de prins over de affaire met de freule te zijn onderhouden,
aangezien ieder ander aan het hof dit lot, tot walgens toe, had getroffen. Maar hij
was dan ook de geheimsecretaris en vertrouwensman van de prins en kennelijk een
van de weinige personen die niet geschikt was om aan de affaire extra ruchtbaarheid
te geven.16 Anders lag dit voor de in 1780 overleden generaal-majoor von Wülcknitz.
Diens antwoord aan de prins deed ook na zijn dood nog de ronde: ‘Monseigneur, si
vous aimes cette fille, couches avec elle, mais sauves les apparences.’17 De irritatie
over de schijnmaïtresse moet echter ook gezien worden tegen de achtergrond van de
competentiestrijd binnen het hof zelf tussen prinses Wilhelmina en de hertog van
Brunswijk. De labiele Willem V verkeerde in feite tussen twee vuren. Wilhelmina
ontplooide politieke initiatieven en had eigen audiënties ingesteld die concurreerden
met die van de prins. ‘De gehoorzaal der vorstin’, aldus een anoniem commentaar,
‘vulde zich meer en meer met het uitgelezen deel der hovelingen, met vleiers en
sollicitanten, terwijl die van de prins ledig bleef’.18 Voor degenen die op de hand
waren van prinses Wilhelmina - vooral de naam van barones von Danckelmann, haar
voormalige gouvernante, valt hier regelmatig - waren het geflirt van de prins en de
kinderlijke spelletjes die twee jonge hovelingen voor hem organiseerden een doorn
in het oog.19 Geregeld ontstonden er heftige scènes tussen beide echtelieden en in
kringen rond Wilhelmina vermoedde men dat de hertog van Brunswijk de hele affaire
met de freule stimuleerde, uiteraard om de stadhouder in politiek opzicht uit de greep
van zijn kordate echtgenote te houden.20 Dat Willem V inderdaad van twee kanten
werd bestookt valt ook af te leiden uit een opmerking die in 1778 door Brunswijk
zou zijn gemaakt dat ‘als de prins maer vier weken op 't Loo of absent is geweest,
en dus onder de handen van de prinses of freule Dankelman, dat hij, hertog, dan wel
14
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Brief van Willem V aan J.H.S. van Nagell van Ampsen, Den Haag, 11 juni 1782: ARA, Tweede
Afdeling, Archief van de familie Van Nagell, nr. 3.
Van der Meulen ed., Gedenkschriften Hardenbroek III, 75 en 141.
Idem, 13.
Idem.
H. van A ed., Uit de gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, over de
tweede helft der achttiende en het begin der negentiende eeuw (Tiel 1882; tweede druk,
Rotterdam 1977) 63-64.
De twee jonge hovelingen waren J.W. Bigot en W.H. van der Duyn: Krämer en Van der
Meulen ed., Gedenkschriften Hardenbroek I, 513; Idem II, 2; Idem III 75; Idem IV, 97 en 217.
Krämer ed., Gedenkschriften Hardenbroek I, 514-515; Van der Meulen ed., Gedenkschriften
Hardenbroek III, 271-272 en 573.
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ses weken werk heeft om gemelde prins wederom te regte te brengen’.21 In een studie
naar de
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hofcultuur in de achttiende-eeuwse Nederlandse Republiek, zou de commotie rond
Constance van Lynden beslist een mooie plaats kunnen krijgen. De avances van
Willem V speelden zich bovendien niet alleen in de hofkringen van Den Haag af,
maar ook daarbuiten.
In de provincie Utrecht waren de prins en de freule al in mei 1781
gespreksonderwerp. Van Hardenbroek verhaalt hoe hij als afgevaardigde naar de
Staten-Generaal in het Utrechtse bestookt werd met vragen over de oorlog en de
oorzaken van het falen. Vooral de laagste klassen, waaronder huisbedienden, stoorden
zich aan het gedrag van de prins, immers opperbevelhebber van leger en vloot, en
zijn houding ten aanzien van Stans van Lynden.22 Zij logeerde op het landgoed
Rijnwijk in de omgeving van Zeist en de prins liet zich daar geregeld zien. Soms
verscheen hij zelfs als ongenode gast, zoals op een bal van de freule in december
van hetzelfde jaar, waar verder alleen jonge officieren aanwezig waren. De dertiger
stortte zich daar in het feestgedruis en iedereen sprak er schande van, aldus het verslag
van Joost baron Taets van Amerongen van Natewisch, die eraan toevoegde dat het
huis vooral op een bordeel leek.23 Ook het in de vroege ochtend controleren van de
wachtposten behoorde niet tot de gebruikelijke activiteiten van een kapitein-generaal,
maar wel van Willem V die zo hoopte op een ‘toevallige’ ontmoeting met zijn
oogappel.24 De droge aantekeningen van Van Hardenbroek geven duidelijk aan dat
Wiilem V geen enkele moeite deed om zijn belangstelling voor Stans van Lynden
voor zich te houden. Veel mensen waren ervan op de hoogte en het zou een wonder
geweest zijn als die zwakke plek in de golf van politieke pamfletten in 1781 en 1782
niet was uitgebuit.
Dat feit en fictie in de beeldvorming over de contacten tussen Willem V en Stans
van Lynden op ingenieuze wijze zijn gecombineerd zal nauwelijks verbazen. Die
beeldvorming is vanzelfsprekend een bewuste creatie voor politieke doeleinden. Zo
kreeg de freule in Van der Capellens Aan het volk van Nederland een
anti-Amsterdamse houding in de schoenen geschoven en werd haalt door haar nauwe
contacten met de prins in feite de rol van ‘first lady’ toebedeeld. Stans van Lynden
zou, volgens de aantijging in Aan het volk, met genoegen het nieuws hebben
ontvangen dat het eiland St. Eustatius inmiddels in handen van de Engelsen was. Dit
zou volgens haar een les zijn geweest om ‘dat trotsche AMSTERDAM’ tot rede te
brengen.25 De freule zelf hield in privé-gesprekken vol dat zij zich volstrekt anders
over dit onderwerp had uitgelaten. Zij had het verlies van dit eiland een les genoemd
om de overige beter te verdedigen.26 Maar ook Willem V zelf werd door Van der
Capellen niet gespaard. De freule zou ‘op de wyze der vorsten’ aan de ‘jonge frissche
egtgenoote’ zijn voorgetrokken, een gedrag dat geheel zou passen bij het losbandige
levenspatroon van deze laatste Oranjeloot: ‘Is niet uwe levenswys, tot verdriet van
uwe verstandige en deftige prinses, regt beestagtig? Ziet men U niet dagelyks dronken
22
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Idem II, 606-607.
Van der Meulen ed., Gedenkschriften Hardenbroek III, 197-198 en 200.
Idem II, 484.
Zwitzer ed., Aan het volk van Nederland, 78.
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versie in Aan het volk van Nederland. Van der Capellen openbaarde veel, maar ‘objektieve
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welyks eerbiedigt is bekend.’27 Dit was Van der Capellens versie van de waarheid,
een interpretatie die veld zou winnen en precies paste in het republikeinse
verklaringsmodel van de crisis in Nederland.
In aantallen bekeken valt de publicitaite oogsr nog mee. Er zijn enkele pamfletten
die de affaire zelf als thema hebben, daarnaast een aantal spotprenten waarop de
freule is afgebeeld en een groter aantal terloopse verwijzingen in andere pamfletten.
Ook de afbeeldingen zelf van de Gelderse freule zijn op een enkele uitzondering na
nauwelijks scabreus te noemen. Het zou echter verkeerd zijn hieruit te concluderen
dat het tamelijk geringe aantal pornografisch getinte commentaren in het Nederlandse
politieke debat rond 1782 nauwelijks belangwekkend was. De tijdgenoten hebben
dit overschrijden van de conventies van het fatsoen wel degelijk opgemerkt.28 De
associaties tussen verraad, wellust en omkering van republikeinse waarden kwamen
ook in Nederland op gang. Het uit 1786 stammende Gestoorde naaypartytje van
Willem de Vde door Pieter Vreede is dan ook in feite een voortborduursel op wat
rond 1782 onder meer ook van zijn hand verscheen.29 De aangetaste politiek-militaire
positie van Willem V in Holland is in dit latere pamflet vertaald in lichamelijke
impotentie, die zich uit op het moment dat hij in benevelde toestand twee dames van
lichte zeden te lijf wil gaan maar door Hollandus tot de orde wordt geroepen. Het
verschil is dat in 1786 de freule geen rol meer speelt en door twee anonieme
tegenspeelsters is vervangen.
De dronken, infantiele prins en zijn ‘femme fatale’ vormden een dankbaar koppel
voor allerlei publicisten. In sommige patriotse publikaties werd een benevelde en in
hoger sferen verkerende Willem V toegesproken. Zo vond één pamflettist dat de prins
zich ver boven de mensen verheven voelde als gevolg van ‘eene overstelping van
Bourgognes nectar dampen, door Uwe Geldersche Messeline U toegeschonken’.30
In sommige reacties was echter niet de freule, maar de prins zelf de bron van het
kwaad en de initiatiefnemer in de affaire: ‘Dat gy uw gaa’ versmaad onkuisheid na
gaat jaagen, nog eens is 't waarheid prins, dat gy uw dronken drinkt, en dagelyks in
een poel van gruwelen verder zinkt? Is 't waarheid! zeg ik vorst? vreest dan Gods
donderslagen.31 Een andere schrijver zag vooral Brunswijk als de stokebrand en liet
hem de prins adviseren dat deze uitsluitend op zijn ‘prinselyke STAR en gulheid’ kon
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Zwitzer ed., Aan het volk van Nederland, 78 en 84.
Ik bestrijd niet de conclusie van W.W. Mijnhardt dat er in de Nederlandse Republiek eigenlijk
geen politieke pornografische traditie bestond. Ik constateer slechts dat politieke commentaren
met een pornografisch karakter des te eerder opvielen in een politieke cultuur waarin dergelijke
uitingen kennelijk niet in een traditie stonden. Vgl.: W.W. Mijnhardt, ‘Politics and
pornography in the seventeenth- and eighteenth-century Dutch Republic’ in: Lynn Hunt ed.,
The invention of pornography; obscenity and the origins of modernity (1500-1800) (New
York 1993) 283-300, aldaar 291-292.
Harmodius Friso, Het gestoorde naaypartydje van Willem de vde. Kluchtspel. In één bedryf
(Zurich: Orell, Gesner, in Comp., 1786). [Knuttel 21324a]
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Utrechts en Gornichems edelmoedige burgery, 6. [Broekema 2830]
De donderslag, der schuldigen, weegens de onheilen der landen (Holland z.j.) 3. [Knuttel
20186]
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vertrouwen om de freule zo gewillig te krijgen als een sultane in een harem.32 De
‘beestagti-
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Aanspraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolfenbuttel veldmaarschalk van deezen
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Neerlands dierbre en geliefde erf-stadhouder &c. &c. &c. by gelegenheid van het neemen
van zyn afscheid en vertrek na zyn gouvernement 's Hertogenbosch, 9. [Knuttel 20230]
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ge levenswys’, aldus een laatste criticaster, maakte van de prins een ‘brooddronken
verzoopen en wellustigen vorst’, die zijn geheimen deelde met een hoer en dus de
naam Teergeliefde niet langer toekwam.33 Aangezien ook velen uit de naaste omgeving
van Willem V zich stoorden aan de affaire, moet zeker niet worden uitgesloten dat
sommige reacties ook uit die hoek kwamen. In sommige pamfletten werd Willem V
dan ook niet als de zoveelste telg van een ambitieus geslacht gezien, maar meer als
het probleemkind van een roemrijke familie. Soms ook poogde men hem in volks
proza of pikant rijm de ogen te openen voor zijn wandaden in plaats van een
rechtstreekse aanval op zijn persoon te doen. Stans van Lynden, in werkelijkheid
eerder slachtoffer van de overmatige belangstelling, evolueerde in het geheel aan
reacties wel eens tot een gevaarlijke, hedonistische verleidster.34 Seks, drank en
monarchale symboliek verenigden zich in de bourgogne-drinkende freule en soms
leek het wel of zíj de prins aan de drank had gekregen. In werkelijkheid werd gedacht
dat de prins het drinken van zware bourgognewijnen van de hertog van Brunswijk
had overgenomen.35 De soortnaam was misschien juist, maar over het volume deden
de wildste verhalen de ronde. Als men patriotse journalisten moest geloven verkeerde
Willem V in een permanente staat van dronkenschap.
De persoon van de freule ging, net als die van Brunswijk in deze periode, het
tegenbeeld van republikeinse zuiverheid vertolken. Zo werd zij in een wat boertig
verhaal tegenover het bezemstuivertje geplaatst. Dit was een in alle provincies
geslagen zilveren muntje met de zeven gebonden pijlen van de Unie als opdruk. Het
geldstukje symboliseerde zowel de eendracht van vroeger dagen, zo werd gesteld,
als die van tegenwoordig, die immers niet meer dan een stuiver waard was vanwege
de Freule. Behalve voor de eendracht vormde deze ‘myd als een aardappel’ (over
haar uiterlijk was men het eens!) ook een bedreiging voor de Nederlandse maagd,
die op haar beurt symbool stond voor schoonheid, onbedorvenheid en vooral vrijheid.
Waar de Gelderse freule stond, daar waren de vrijheid en de Republiek in gevaar.36
Door de schijn van een liefdesaffaire met Stans van Lynden riep stadhouder Willem
V zo een republikeins sentiment op dat zich tegen hem ging keren. Toen de hertog
van Brunswijk in 1782 uit de omgeving van de stadhouder was verwijderd en de
freule naar Zwitserland vertrok achtte de zojuist geciteerde auteur de omgeving echter
nog maar gedeeltelijk gezuiverd: ‘God dank nu zyn 'er twee pesten vertrokken, een
33
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Leerreeden aen myne land-genooten, geschikt om uitgesprooken te worden in de hofkapel
van Z.D.H.P.... V.. O..... Uit het Fransch vertaald ('s-Gravenhage: by P.F. Gosse, met byzonder
privilegie van zyne hoogheid. In het eerste jaar der herleevende vryheid en in het 34ste jaar
onzer verdrukking) 8-11 [Knuttel 20169]; Zwitzer ed., Aan het volk van Nederland, 68.
Explication de la planche Moriatur Orange; Verklaring van de plaat Moriatur Orange (1782)
7 [Knuttel 20183]. Minachting voor de freule tegenover hoogachting voor prinses Wilhelmina
in een commentaar van Pieter Vreede op een duodecimo uitgave van Aan het volk van
Nederland, getiteld: Aanhangsel op de bylage tot de Vaderlandsche Historie door 1. Wagenaar
kunnende mede dienen tot een bij voegzel op de Historie van het Stadhouderschap door den
heere abt. Raynal (uyt het Fransch vertaald) (Parijs: Jean Hardy, 1785) 52. [Knuttel 19867]
Het is overigens opmerkelijk dat in geen van de mij bekende reacties een verband wordt
gelegd tussen de wellustige aspecten die men aan deze schijnverhouding toedichtte en het
epicurisme als antirepublikeinse genotsleer.
Van A ed., Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch beambte, 81.
Pertinent of omstandig verhaal van een aardige klucht die 'er onlangs is voorgevallen tusschen
zyne hoogheid Willem de Vyfde, en de freule van Lynden met de baron Constant, collonel
en capitein onder de Zwitsersche Gardes in Den Haag, 4. [Knuttel 20179]
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ten, ja het geheele rommelzootje van verraaders zagen vertrekken, dan zouden wy
welhaast weder in onze oude plooi komen.’37 Voor de hofelite en de in het
stadhouderlijke stelsel opgenomen regenten en functionarissen was de verwijdering
van Brunswijk en de freule voldoende. Maar et waren vele buitengeslotenen. In hun
optiek stond het zedelijke verval van Willem V in een rechtstreeks verband met een
veel verder reikende vorm van corruptie, namelijk van de Republiek in zijn
algemeenheid.
Een illustratie hiervan is een spotprent uit 1782, waarop Willem V het goddelijke
aura heeft venworven dat volgens de patriotten het meest bij hem paste (afbeelding
9). Als een brakende Bacchus deelt hij hier zijn uit Engeland ontvangen smeergeld
uit als jaarwedde aan zijn politieke cliënt Frans Godard van Lynden van Hemmen,
de grootvader van Constance en onder meer burggraaf van Nijmegen. De freule zelf
tilt met een ‘als je blieft Z.(yne) D.(oorluchtige) H.(oogheid)’ haar rokken op en
wijst uitnodigend op haar boezem. Naast hen staan de landdrosten van de Veluwe
en Zutphen, G.G. baron Bentinck en J.H.S. baron van Nagell.38 Hoewel de prent op
de situatie in Gelderland sloeg en vermoedelijk ook daar is gemaakt, reikte haar faam
tot in de bordelen van Amsterdam. Uit de informatie van een Hollandse correspondent
dat het ‘als je blieft Zyne Doorluchtige Hoogheid’ een populaire slogan was geworden
van de ‘dametjes van playzier’, blijkt dat het woord ‘hoogheid’ in die stad wel een
zeer bijzondere betekenisverschuiving had ondergaan.39 De stadhouder kwalificeerde
de tekening als een ‘aller-abominabelste prent’ en verzocht de raadpensionaris
dringend om maatregelen: ‘Ik kan niet onverschillig zijn omtrent het publiceeren
van geschriften en prenten alleen geschike om mij voor de oogen van de gantsche
waerelt te prostitueeren en bij deeze natie gehaet te maeken’, zo liet hij weten.40 Van
der Capellen daarentegen meende zich ‘dood te lagchen’ toen het pakker met de
bewuste prent erin bij hem thuis was bezorgd. Maar ook hij gaf toe dat de uitgebeelde
scène de grenzen van het fatsoen had overschreden: ‘Enfin die print is een duivelsche
trek. Maar ze is te indecent. Die freule wijzende op haalt poesemietje met een als je
blieft!. foeij! 't is obsceen!’41
De affaire met Stans van Lynden speelde tot in de zomer van 1782. Tot dan toe
waren suggesties van omkoping, verraad en samenzwering in algemene termen
geformuleerd of richtten zij zich op personen uit de (verre) omgeving van de
37
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Pertinent of omstandig verhaal, 8.
Du prent is afzonderlijk gepubliceerd [Knuttel 20185], maar ook opgenomen bij de tweede
en verbeterde druk van het pamflet; Kenschetsende lof-zang, voor de onverbeterlyke
voorstanders der Engelschen, de begunstigen der overweldiging en de gezwooren vyanden,
der rechten en vryheeden van ons vaderland,... (Bommel 1782) [Knuttel 20290 en 20291].
Het was naar aanleiding van de eerste druk van de Kenschetsende lofzang dat Willem V zijn
confessie over Stans van Lynden aan Van Hardenbroek deed.
Brief van Jan Sorgelijk [J.G. Tegelaar] aan R.J. van der Capellen, Nieuw Markt [Amsterdam],
12 juli 1782: RA Gelderland, Archief van de familie Van der Capellen, nr. 548. Oak door
M.Y. [Max d'Yvoy uit Utrecht] werd R.J. van der Capellen geattendeerd op het pamflet de
Kenschetsende lof-zang, met de mededeling ‘c'est le plus fort selon moi qui a paru encore’
(Brief van M.Y., Den Haag, 23 mei 1782: RA Gelderland, Archief van de familie Van der
Capellen, nr. 522). Of M.Y. op de versie mét of lander prent doelde is onbekend.
Brief van Willem V aan Pieter van Bleiswijk, Den Haag, 9 juli 1782: Krämer ed., Archives
ou correspondance inèedite de la maison d' Orange-Nassau 5e serie, III, 119-120.
Ongedateerde brief van J.D. van der Capellen aan R.J. van der Capellen: RA Gelderland,
Archief van de familie Van der Capellen, nr. 469.
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stadhouder. De zeer persoonlijke aantijgingen in Aan het valk van Nederland waren
hun tijd eigenlijk vooruit. Het Nicolaasoproer van december 1782 vormde een
psychologische
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breuk omdat Willem V zelf, door zijn vergoelijkende opmerkingen, langzamerhand
als het brein van een politiek complot kon worden aangemerkt. Dit proces voltrok
zich in fascn en lang niet allen die zich onder de banier van het patriottisme schaarden
waren direct bereid in de persoon van Willem V de hoofdschuldige van alle problemen
te zien. Hij stond ecluer wel aan de top van een politiek clientèle-systeem dat in
toenemende mate werd aangevallen. En onbewust droeg Willem V bij aan het idee
dat

Afbeelding 9: Willem V als Bacchus. (FM 4499a)
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hij niet slechts door erfopvolging in het politiek centrum was geplaatst, maar dat hij
ook willens en wetens de bron was van wat als een republikeinse anomalie werd
ervaren. Een schoolvoorbeeld hiervan is zijn onhandige optreden op 30 december
1783 in de Franse schouwburg te Den Haag. Het voorval illustreert op een fraaie
manier hoezeer in deze periode iedere uitspraak en elk gebaar politieke berekenis
kon verkrijgen, onder andere door vergelijkingen met de klassieke geschiedenis.
Toen in 1784 de hertog van Brunswijk als de kwade genius werd weggewerkt was
de symboliek van vorstelijke ambitie al op Willem V overgegaan.
Op de bewuste dag stond Corneilles Cinna, ou la clémence d'Auguste op het
programma. Het stuk speelt zich af in het decor van keizerlijk Rome, niet lang na de
val van de republiek. Liefde en politiek zijn nauw met elkaar verweven in de
hoofdpersonen van Cinna en Emilie. Zij hebben een volstrekt ongecontroleerde passie
gemeen die de basis vormt voor hun wederzijdse aantrekkingskracht. Cinna
vertegenwoordigt de radicale republikein die een samenzwering aanvoert tegen de
politieke orde, c.q. keizer Augustus. Emilies furieuze optreden en volstrekte gebrek
aan controle over haar emoties vinden een oorsprong in het verlies van haar vader
die tijdens de burgeroorlog door Augustus ter dood is gebracht. Beider verhouding
lijkt uitzichtloos, maar wordt gered door het stabiliserende optreden van Augustus
zelf. De keizer betracht uiteindelijk clementie ten opzichte van Cinna en neemt hem
en Emilie tot adoptiefkinderen aan. Daarmee verandert chaos in orde, zowel in
privé-opzicht als op staatkundig niveau. Augustus ontwikkelt zich tot vader en pater
patriae tegelijkertijd en brengt individuele emoties en politieke passies tot rede.
Republikeinse deugd en persoonlijke evenwichtigheid krijgen pas een kans door hun
vereniging in één stabiliserende figuur, de persoon van Augustus.42 Corneilles
theaterstuk speelde een belangrijke rol bij de ideologische exploitatie van de eerste
Romeinse keizer ten bate van de absolute monarchie in Frankrijk. De Augustusmythe
kroonde het absolute koningschap met republikeinse waarden en het was onder meer
die symboliek waartegen Montesquieu zich keerde toen hij politieke deugd uitsluitend
als het principe van republieken aanmerkte.43 Dat dit stuk in 1783 in de hofstad
's-Gravenhage werd opgevoerd was al niet zonder betekenis. Maar de aanwezigheid
van Willem V zelf, én zijn echtgenote Wilhelmina, voegde daaraan een dimensie toe.
De opvoering van het stuk was al enige tijd aan de gang toen het opmerkelijke
voorval plaatsvond. Inlichtingen hierover komen van twee ingezonden brieven in
respectievelijk De Politieke Kruyer en De Post van den Neder-Rhyn en worden
bevestigd door aantekeningen van Van Hardenbroek.44 In de eerste acte van het
42

43
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Zie: Mitehel Greenberg, Corneille, classicism and the ruses of symmetry (Cambridge 1986)
88- 117; David Clarke, Pierre Corneille. Poetics and political drama under Louis XIII
(Cambridge 1992) 201-233, aldaar 217.
Judith M. Shldar, ‘Montesquieu and the new republicanism’ in: Gisela Boek, Quentin Skinner
en Maurizio Viroli ed., Machiavelli and republicanism (Cambridge 1990) 265-279, aldaar
266. Een scherpe reactie van Franse zijde op dit positieve Augustusbeeld, waarin under
andere de clementie ten aanzien van Cinna als zuiver eigenbelang is voorgesteld, werd
vertaald in: Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen I (1772) tweede stuk, 208-216.
De plaatsing van zo'n stuk kan als een verborgen kritiek op het stadhouderschap zijn bedoeld,
maar zeker is dit allerminst.
Brief van Haganus Ironicus in: De Politieke Kruyer III, nr. 111, 1611-1615; Brief van Goosen
Eenvoudig in: De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 215, 529-530; Krämer ed., Gedenkschriften
Hardenbroek V, 72 en 75.
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zijn samenzweringsplannen te verhullen. In die context voegt hij Augustus toe: ‘le
pire des etats c'est l'etat populaire’. Deze passage ontlokte een applaus aan de
aanwezige achterban van de stadhouder. De freule van Heyenoort zette in, aldus de
bronnen, spoedig gevolgd door generaal A.J. van der Duyn van Maasdam, de
kamerheren A.W.C. van Nagell van Rijnenburg en S.P.A. van Heiden van Reinestein,
de stalmeester Bigot45, en F.G. van Lynden van Hemmen, een volle neef van de
Gelderse freule en kleinzoon van de hierboven genoemde Frans Godard. Willem V
voelde zich hierdoor persoonlijk aangemoedigd. Hij rees op uit zijn stoel en maakte
een diepe buiging naar de applaudisserenden, waardoor ook de parterre zich aansloot
bij het handgeklap. De stadhouder, aldus het ironische commentaar in een van de
brieven: ‘... het expressive van zodanig handgeklap, als eenen wensch, ten zijnen
behoeve geuit, zich zelven niet zonder reden toeeigenende, boog, met eene dankbaare
en welmeenende erkentenis zijn lichaam, ten blijke van zijne schrandere en
antiheerschzugtige welmeenendheid: welk eene openhartige ongeveinsdheid! welk
eene innemende beleefdheid! welk eene belanglooze welwillendheid!’46 De vreugde
over de hem toegevallen hulde werd echter getemperd door de reactie van prinses
Wilhelmina, die, toen Willem haar iets wilde toefluisteren, hem afhield ‘als haer
ongenoegen te kennen gevende wegens dese onvoorsigtige houding van de prins’.47
De twee ingezonden brieven vertonen opmerkelijke overeenkomsten, maar lijken
desondanks niet van dezelfde hand. Beide zijn ironisch geschreven en insinueren in
plaats van zekerheden te verkondigen. Willem V wordt nog niet direct beschuldigd,
maar zijn gedrag laat zich wel in verband brengen met de monarchale symboliek die
in Corneilles treurspel zit opgesloten. In beide brieven wordt ook een uitlating van
kapitein ter zee F.S. van Bylandt erbij betrokken, althans zoals die in de patriotse
pers circuleerde, als om de insinuaties extra kracht bij te zetten. Dat Van Byland
tijdens gesprekken in een Amsterdam herenlogement zou hebben gezegd dat hij lang
genoeg wenste te leven om de Nederlandse Republiek onder een eenhoofdige regering
te zien, sloot wonderwel aan bij de Augustusmythe en de tegen de volksregering
gerichte passage die Willem V zo leek aan te spreken.48 En die gebeurde in een periode
waarin de naam ‘Augustus’ voor velen al een negatieve bijklank moer hebben
gekregen door de vele verwijzingen naar de ondergang van de Romeinse Republiek.49
Voor Van der Ca45
46
47
48

49

Vermoedelijk J.W. Bigot, kolonel in de garde du corps en een van de bovengenoemde twee
animators van de prins aan het hof.
De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 215, 523-330.
Krämer ed., Gedenkschriften Hardenbroek V, 75. De prinses vermeldde het voorval in haar
brieven naar Berlijn: Colenbrander, Patriottentijd I, 407.
Van de uitspraak werd voor het eerst melding gemaakt in de Utrechtse Courant van 28
november 1783, waarna in verschillende kranten en pamfletten over de exacte strekking werd
gespeculeerd, bij voorbeeld: De Politieke Kruyer II, nr. 87, 1237-1239 en nr. 101, 1455-1457;
De Post van den Neder Rhyn IV, nr. 206, 457-461; Zuid-Hollandsche Courant (1783) nr.
144. Zie ook Knuttel 20854-20859.
Pieter Paulus had in 1775 Augustus nog als een wijs en nuttig hervormer geprezen om zijn
lichte kritiek op het functioneren van de Unie van Utrecht te legitimeren: Verklaring der
Unie van Utrecht I (1775) inleiding, 30. Zeker is wel dat het Augustusbeeld vanaf ongeveer
1780 snel en voor langere tijd politiserend werkte. Behalve de retoriek in De Staatsman en
in een pamflet als De voortreflykheid van een vryen staat wijen ook in die richting: Richard
Price, Aanmerkingen over den aart der burgerlyke vryheid, over de gronden der regerring,
en over de regtveerdigheid en staatkunde van den oorlog met Amerika ... Uit het Engelsch
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pellen was de hele situatie in ieder geval zonneklaar. Hij zag zijn overtuiging slechts
bevestigd: ‘Wat zeg je van die malle conduite van onzen mallen prins bij occasie
van dat applaudisseeren!’, zo schreef hij aan zijn neef Van der Capellen van der
Marsch in maart 1784: ‘Hij toont wat zyn huis voorheeft. Het is nog al gelukkig dat
hij zoo zot is van zijne plans niet te kunnen verbergen.’50
In Amsterdam was men in dit opzicht van hetzelfde gevoelen. Voor openbare en
persoonlijke aanvallen op Willem V was de tijd nog niet rijp, maar het theater was
hier een uitstekende uitlaatklep. Zo bracht men het toneelspel Brutus, gespeeld op
20 september 1783 door onder andere Karel Passé, direct in verband met de
noodsituatie in de Nederlandse Republiek.51 Op 13 december, dezelfde maand waarin
Cinna werd gespeeld in Den Haag, stond in Amsterdam een stuk van J. Nomsz op
het programma, getiteld Maria van Lalain, of, de verovering van Doornik. Passé
speelde hierin de hertog van Parma, die de aanval inzet tegen Doornik, verdedigd
door Maria van Lalain. Het stuk kreeg in de context van 1783 een geheel andere
betekenis, zoals blijkt uit De Toneelspel-beschouwer. Het Amsterdamse publiek liet
de zestiende-eeuwse Opstand voor wat hij was en deserteerde massaal naar Spaanse
zijde. Toen Parma verkondigde zich te zullen wreken ‘op Nassaus prins, de pest van
Neêrlands staten’ ontstond er een ovationeel applaus, waardoor de eropvolgende
twee zinnen onverstaanbaar waren: ‘neen, niet de kunst van den toneelspeeler juichte
men toe, maar, voor all’ deze woorden: - Nassaus prins, de pest van Neêrlands staten:
deze taal klonk als hemelmelody in de ooten der Amsteldammeren; zy schenen
verheugd, gelegenheid te hebben, om hunne gevoelens voor de vuist, zonder eenig
gevaar, te kunnen openbaaren’.52 Het gedrag van het publiek in de Amsterdamse
schouwburg ging uiteindelijk zover dat alles wat Parma zei werd toegejuicht en op
de dappere Maria van Lalain geen acht werd geslagen.53
Een maand later (17 januari 1784) herhaalde zich het enthousiasme in de zaal, nu
naar aanleiding van Willem Haverkorns Claudius Civilis. Opnieuw was het Karel
Passé, nu in de rol van Civilis, die de gemoederen wist te verhitten. Met name bij de
slotacte viel hem ‘een algemeene en ongemeene toejuiching’ ten deel. Civilis sprak
daar zijn Bataven toe en eindigde met een oproep om alles op te offeten voor
vaderland, vrijheid en onafhankelijkheid. Het publiek voelde zich volgens de
Toneelspel-beschouwer rechstreeks aangesproken: ‘zy scheenen by gedachten te
stellen dat Civilis in onzen tyd sprak; dat hy tegen hen sprak; dat zy zyne Batavieren
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vertaald door Johan Derk baron van der Capellen (Leiden 1776; 2e druk 1777) voorrede
van den vertaler, 11; Junius Brutus Secundus Friso, Verzameling van staetspapieren, voorrede,
XIII. In 1797 nog werd van Corneilles Cinna gesteld dat geen stuk geschikter was om ‘het
volk op de tiranny te doen verlieven’. Hier bedoelde de auteur overigens tirannie in brede,
niet monarchale, zin van het woord, want de opmerking stond in verband met het als
verwerpelijk ervaren plan van constitutie uit dat jaar: De Republikein (1797) nr. 168, 469.
De Beaufort ed., Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen, 761- 762.
Dank-offer der vryheid, aan de heeren W.A. Hilverding, en C. Passé. Wegens het uitmuntend
uitvoeren hunner caracters in het burgervryheits toneelspel Brutus. Op Amstels schouwburg
vertoont, op zaturdag den 20ste van herfstmaand 1783 (z.p., z.j.) 7. [Knuttel 20408]
De Toneelspel-beschouwer (1783) V, 2-3.
Vgl. Ben Albach en Paul Blom, ‘Uit in Amsterdam. Van schouwburgen en kermissen, tussen
1780 en 1813’ in: Paul Blom e.a. ed., La France aux Pays-Bas. Invloeden in het verleden
(Vianen 1985) 89-151, aldaar 108. De Nederlandsche Courant weigerde een ingezonden
brief te plaatsen die over dit voorval handelde, maar verwees wel naar De
Toneelspel-beschouwer: Nederlandsche Courant nr. 45 (19 december 1783).

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

waren’. Dat de stadhouder hier de plaats van de Romeinen had ingenomen was
zonneklaar, maar de commentator durfde dit niet meer openlijk te verkondigen. Hij
was bevreesd voor een
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herhaling van de kritiek die zijn eerdere opmerkingen over de politisering in de
Amsterdamse schouwburg hadden opgeroepen.54
Hoewel er in het openbaar slechts sporadisch of indirect uiting aan werd gegeven,
riep de gebrekkige oorlogvoering in het begin van de jaren tachtig al snel een
anti-orangistisch sentiment op dat sterk persoonlijk getint was. Of het nu om Willem
V de gevoelsmens, de cultuurliefhebber of de prins ging, steeds zag men aanleiding
om hem als het prototype van de ambitieuze en zedelijk verwilderde vorst af te
schilderen, van wie een republiek het ergste te vrezen had. De reacties van patriotten
in Overijssel waren in dit opzicht niet anders dan die van geestverwanten uit Holland.
De geruchtenstroom die vanaf het Nicolaasoproer in december 1782 zo sterk op gang
was gekomen hield aan, terwijl er voortdurend nieuwe onthullingen kwamen over
wat er zich afspeelde tijdens besloten bijeenkomsten. Zo werd er een sfeer gecreëerd
waarin Willem V zelf niet meer buiten schot kon blijven. Zijn avances ten aanzien
van Stans van Lynden werden in de beeldvorming het bewijs dat niet zozeer de freule
werd lastig gevallen, maar dat de Nederlandse maagd op de wijze der vorsten werd
verkracht. De schijnaffaire met de freule begon, in het jaar waarin Choderlos de
Laclos' beroemde boek werd gepubliceerd, langzamerhand een politieke ‘liaison
dangereuse’ te worden. Het voorval in de Haagse schouwburg leek alle vermoedens
te bevestigen met Willem V als de reïncarnatie van Augustus, keizer in republikeins
gewaad. Er was slechts tijd nodig om een groter publiek ervan te overtuigen dat er
meer aan de hand was dan het feit dat de Voorzienigheid de Nederlandse Republiek
deze keer met een wat minder bekwame telg uit het huis van Oranje had bedeeld.
Deze nazaat, zo werd duidelijk gemaakt, stond in het hart van een dynastiek systeem
en dit was volstrekt strijdig met de fundamentele waarden van een republiek. Men
zou dan ook kunnen zeggen dat in patriotse ogen de Teergeliefde vooral staatkundig
diende te worden ontmand.

4.2 Het stadhouderlijke hof als dynastiek systeem
De manier waarop in de tweede helft van de achttiende eeuw de politieke macht van
de stadhouder in de Nederlandse Republiek werd uitgeoefend, is pas onlangs
systematisch beschreven. Volgens A.J.C.M. Gabriëls, de auteur van de desbetreffende
studie, heeft het zelfs tot in deze eeuw geduurd alvorens historici het patronage-achtige
karakter van de stadhouderlijke politiek ten volle onderkenden.55 Dit stadhouderlijke
stelsel, zoals het nu heet, steunde op een politieke clientèle, die verspreid was over
de verschillende provincies. Opererend vanuit politiek strategische functies
vertegenwoordigden deze regenten de invloed van de Oranjestadhouders op lokaal
niveau en vormden zij voor het hof tevens een gewichtige bron van informatie. Tot
de belangrijkste informanten behoorden de luitenant-stadhouders, van wie er, gezien
de ingewikkelde staatkundige verhoudingen, vaak meer dan één per provincie werd
aangesteld.
54
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De Toneelspel-beschouwer (1784) C, 7. Het treurspel Claudius Civilis werd in 1787 na de
stadhouderlijke restauratie direct verboden.
Gabriëls, Heren als dienaren, 2-5.
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Clientèlevorming vond vooral plaats door de invloed die de stadhouder in
verschillende provincies kon doen gelden op benoemingen in de basiscolleges van
de Sta-
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ten. Dit waren de vroedschappen of, zoals in Overijssel en Gelderland, de raden en
gezworen gemeenten, en daarnaast de ridderschappen. De invloed op deze politieke
benoemingen was het grootst in Zeeland, Groningen en de provincies die met een
stadhouderlijk regeringsreglement te maken hadden, te weten Overijssel, Gelderland
en Utrecht. In Holland en Friesland waren de stadhouderlijke netwerken minder
uitgebreid. Behalve de benoemingen in de basiscolleges werden ook vele
‘buitencommissiën’ in de gewesten en ter generaliteit door een advies van de
stadhouder verdeeld. In de praktijk ontstonden zo allianties tussen het hof in Den
Haag en diverse rijke families en adellijke geslachten uit de provincies. Een cumulatie
van ambten en commissies in één persoon was eerder regel dan uitzondering.
Bovendien waren deze zogenoemde ‘gecumuleerde ambtenaren’ en hun kinderen
vaak via een officiële aanstelling ook in de organisatie van de hofhouding opgenomen.
Het stadhouderlijke stelsel was langzamerhand opgebouwd sinds de afzonderlijke
provincies Willem IV in 1748 als erfstadhouder hadden erkend. Hoewel de greep op
de politieke verhoudingen zeker niet overal even stevig was en lokale reglementen
zeer verschillende benoemingsprocedures voorschreven, betekende de ontwikkeling
van het stadhouderlijk stelsel zeker een centralisatie van macht in verschillende
provincies en zo binnen het bondgenootschap van de Unie. Vaak met veronachtzaming
van de reglementen werd een systeem van patronage opgebouwd, waarvan de
luitenant-stadhouders als de belangrijkste pionnen in de jaren tachtig via de pers
landelijke bekendheid kregen. Rondom hun persoon concentreerde zich in feite de
macht over de benoemingen in diverse ambten. Niet zelden door eenzijdige
voorlichting wisten zij de stadhouder te bewegen om familieleden en verwanten tot
nieuwe cliënten aan te nemen. Het systeem van begunstiging en loyaliteit werkte
van beide kanten.
Het meest berucht werd de concentratie van politieke macht door de zogenoemde
‘Pesterse cabaal’ in de provincie Utrecht, geleid door Willem Nicolaas Pesters, beter
bekend als de ‘Stichtse Sinterklaas’. Het nepotisme van de familie Pesters werd
geëvenaard door de praktijken van Anthony Adriaan van Iddekinge in Groningen.
In Gelderland behoorden leden van het geslacht Van Lynden van Hemmen tot de
belangrijkste orangistische makelaars. De zoon Willem kreeg in dit decennium een
groter politiek gewicht dan zijn vader Frans Godard senior. In Zeeland promoveerde
aan het eind van de jaren zeventig een neef van deze twee, Willem Carel Hendrik
van Lynden van Blitterswijk, tot belangrijkste informant van Willem V en tevens tot
diens representant in de Staten, waar de prins van Oranje traditioneel als enige de
adel vertegenwoordigde. In Overijssel ten slotte waren er twee belangrijke pionnen:
Sigismund van Heiden Hompesch van Ootmarsum voor het platteland en L.G. Rouse
voor de steden. De eerste was in deze provincie, zoals reeds opgemerkt, de krachtige
tegenspeler van Van der Capellen tot den Pol.
In Friesland en Holland was de invloed van de Oranjes als prins of stadhouder
duidelijk geringer. In de Friese steden opereerden wel de zogenoemde premiers als
verlengstuk van de stadhouder, met Charles Bigot als meest gehate. Bovendien had
de stadhouder op grond van het Reglement Reformatoir uit 1748 de begeving van
vele provinciale ambten. Op het platteland, dat wil zeggen de grietenijen, was de
macht van de stadhouder echter veel kleiner en daardoor ook zijn invloed in de Friese
Staten. Hier werd namelijk in kwartieren gestemd en de steden vormden daarvan te
zamen slechts een van de vier. In Holland was er helemaal geen luitenant-stadhouder.
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Willem V kon in deze provincie slechts in bepaalde steden op werkelijke politieke
macht bogen en zijn invloed op de besluitvorming in de Staten was daardoor geringer
dan elders. Vooral in Dordrecht en Rotterdam stond hij sterk door de combinatie van
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een informele invloed op de benoemingen en de aanwezigheid van krachtige
plaatselijke vertrouwensmannen. In de overige steden diende hij vooral via
manoeuvres achter de schermen politieke invloed te verwerven. Dit lukte het minst
in Amsterdam, waar hij nauwelijks bevoegdheden had en waar de argwaan ten aanzien
van het stadhouderschap nooit was verdwenen.56
Het stadhouderlijke netwerk was natuurlijk aanzienlijk uitgebreider dan de
bovengenoemde personen, die niet meer dan de belangrijkste steunpunten vormden.
Za stonden de luitenant-stadhouders op lokaal niveau op hun beurt aan de top van
een piramide gezagsgetrouwen. Vriendschapsrelaties en familieverbanden met de
luitenant-stadhouder en loyaliteit aan het huis van Oranje waren meestal de criteria
om tot dit systeem van bevoordeling door te dringen. Behalve door de directe en
indirecte politieke benoemingen als stadhouder deed Willem V ook aan
clientèlevorming als kapitein- en admiraal-generaal. Ook door de begeving van
hogere en lagere functies bij leger en vloot werden leden van patriciaat of adel en
hun kinderen aan het huis van Oranje verplicht. Zo was er in de tweede helft van de
achttiende eeuw een wijd vertakt en ingewikkeld netwerk van afhankelijkheidsrelaties
ontstaan dat via nepotisme en vriendjespolitiek in stand werd gehouden. Aan het
bestaan van dit wijdvertakte politieke netwerk werd het militaire falen tijdens de
Engelse oorlog spoedig toegeschreven.
In het politieke vocabulaire van het patriottisme won het woord ‘hof’ vanaf 1781
dan ook even snel aan populariteit als de ereticel ‘patriot’. Beide woorden definieerden
in feite elkaars betekenis in het negatieve. ‘Hof’ ontwikkeide zich tot een
zwaarbeladen politiek begrip omdat het bijna synoniem werd voor de staatkundige
en morele corruptie die men meende waar te nemen. Het begrip duidde dus iets veel
ongrijpbaarders aan dan de stadhouderlijke hofhouding zelf.57 ‘Patriot’ gaf uitdrukking
aan het tegenbeeld van alles wat met het woord ‘hof’ kon worden geassocieerd.
‘Patriotten’ hoorden tegenstanders te zijn van Engeland en dus voorstanders van een
pro-Franse en pro-Amerikaanse politiek; zij dienden het stadhouderlijke stelsel te
bestrijden en dus kritiek te leveren op Willem V, de hertog van Brunswijk, alle
personen die aan dit systeem waren verbonden en alle publikaties die het
daadwerkelijk of schijnbaar voor de stadhouderlijke politiek opnamen; zij waren
strijders voor de vrijheid in een republiek en bestrijders van politieke slavernij. Het
begrip ‘patriot’ werd natuurlijk betwist, getuige de oprichting van het
pro-stadhouderlijke blad de Ouderwetse Nederlandsche Patriot. Maar uiteindelijk
bleken vooral de critici van het stadhouderlijke stelsel in staat zich de eretitel toe te
eigenen.
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Gabriëls, Heren als dienaren, 62-78 en 201-297. Voorts: C.A. van Kalveen, ‘Kenmerken
van de Amersfoortse patriottenbeweging’, o Vrijheid! onwaardeerbaar pand!, 114-144, met
name 116-117; Yme Kuiper, Adel in Friesland 1780-1880 (Groningen 1993) 227-242; Idem,
‘Friese edelen op patriotse wegen’ in: W. Bergsma e.a ed., For uwz lân, wyv en bern. De
patriottentijd in Friesland (Leeuwarden 1987) 43-58, aldaar 45-47.
In vergelijking met omringende monarchieën was het stadhouderlijke hof in de Nederlandse
Republiek als een politiek en cultureel centraliserende organisatie bescheiden. Dat er
desondanks scherp tegen werd geageerd, tekent de ‘republikeinse’ blik van veel patriotten.
Over het stadhouderschap en machtscentralisatie: Maarten Prak, ‘republiek en vorst. De
stadhouders en het staatsvormingsproces in de Noordelijke Nederlanden, 16e-18e eeuw’,
Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 16 (1989) nr. 2, 28-52, aldaar 45-47.
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den bij voorbeeld betrekking op de Friese premiers, maar waren voor een gewillig
oor even herkenbaar in Utrecht, Overijssel, Gelderland of waar ook:
Hy kruipt, gelyk een slang, in 't stof,
De trap op van het glibb'rig hof,
Om, na zyn wederkeeren,
Zyn medgezellen in den raad
Van vroedschap en van magistraat
Te mogen overheeren.
Hy word straks door het hoff gesterkt;
Maar lydelyk in 't geen hy werkt,
Durft hy geen vinger roeren,
Voor dat hy onderwerplyk vraagd,
‘Hoe of 't den vorst het meest behaagd,
Dat hy het uit zal voeren.’58

De reikwijdte van het ‘hof’ beperkte zich echter allerminst tot de aanwijsbare clientèle
van de stadhouder in vroedschappen, statenvergaderingen en commissies. Het
samenzweringsdenken nam in deze periode dusdanige vormen aan, dat het aantal
hovelingen dat werd gesignaleerd vele malen groter was dan het aantal dat officieel
in het patronagestelsel was opgenomen. Van ‘hof’ naar ‘hofpartij’ was slechts een
kleine sprong. In de laatste categorie plaatste men vrijwel iedereen die zich te
nadrukkelijk manifesteerde als verdediger van Willem V. Dit gold voor publicisten
als Elie Luzac en Philippus Verbrugge, voor dominees als Johannes Barueth en Petrus
Hofstede en voor uitgevers van pro-stadhouderlijke publikaties. Tussen functionarissen
uit de omgeving van de stadhouder en sommige journalisten en uitgevers bestonden,
zoals reeds uiteengezet, soms wel degelijk nauwe contacten. Rijklof Michaël van
Goens en de Haagse uitgever P.F. Gosse spanden in dit opzicht de kroon en riepen
dan ook de meeste haat op.59 De patriotse beeldvorming ging echter op de loop met
de werkelijkheid door gewag te maken van een tot in de details gepland complot dat
aan zijn ontknoping toe zou zijn.
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Joekoenus, Kenschetz der Friesche premiers, of de laagheid der heerschzucht (Leeuwarden:
Tjerk Raakstra, 1782) [Knuttel 20342]. De auteur was de burgemeester van Leeuwarden
Joeke Gravius: F.R.H. Smit, ‘Mijnheer de Friessche Patriot! De politieke pers in Friesland
1780-1787’ in: Bergsma ed., For uwz lân, wyv en bern, 111-126, aldaar 116. Vergelijkbare
produkten zijn: Schets van 't hof aan eenen waaren patriot (Deutichem: D. Os, 1782) [Knuttel
20131]; Batavus Indignatus, Het volk van Nederland aan Willm de Vde, 3-4. [Petit 7109]
De verwijzingen naar personen die betrokken zouden zijn bij de ‘hofpartij’ zijn ontelbaar.
Onthulling van het netwerk was soms gebaseerd op ware gegevens, zie: Missive van Petrus
Hofstede, professor en predikant te Rotterdam, den 9 december 1781, geschreven aan zijn
vriend Johan Barueth, in leven predikant te Dordrecht, waar uit men de geheime
correspondentie van die beruchte schrijvers, met de Ouderwetsche Nederlandsche Patriot
klaarlyk bespeurd, en met wiens medeweten en om wiens wille dezelve in het licht gekomen
is [Knuttel 20452]. Soms was de briefvorm slechts de kapstok voor onthullende
riooljournalistiek, zoals de vermoedelijk door Hoefnagel samengestelde Brief van R.M. van
Goens, aan zyn intieme boezemvriend Pierre Gosse junior, Haagsche courantier. By
geleegentheid dat dezelve courantier zich den 13 en 14 deezer tot twee differente reizen
ondernam om zich op te hangen of op te knoopen; doch telkens door zyn zoon Pierre Frederik
Gosse, boekverkooper van zyn doorluchtige hoogheid daarin verhinderd is geworden. [Knuttel
20450]
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Dat de Nederlandse Republiek een sociaal-politieke organisatie had gekregen met
een moraal die niet paste bij republieken, was natuurlijk de belangrijkste
waarschuwing in Aan het volk van Nederland. Van der Capellen constateerde daarin
dat de moraal van de huidige politieke elite niet meer inhield dan een zich schikken
naar de luimen van Willem V. Slechts door de stadhouder te behagen kon men
profiteren van de vele gunsten die hij kon verlenen. ‘Deeze schadelyke invloed op
het nationale karakter is aan de stadhouderlyke regeering uit haren aart eigen’, aldus
Van der Capellen en daaruit kon maar één conclusie worden getrokken.60 De
Nederlanders zouden hun vrijheid verliezen, hun nationale karaktertrek, waarvan de
oorsprong tot bij de Bataven aan het begin van de jaartelling kon worden
teruggevonden. Zowel de moraal van de heersende palitieke elite, als de te uitgebreide
bevoegdheden van de stadhouder wezen erop dat de Republiek in een terminale fase
van haar bestaan verkeerde. En er kon geen twijfel bestaan over de oorzaak van deze
situatie. In de hofcultuur rondom de persoon van Willem V ontdekte Van der Capellen
overduidelijk een wezensvreemd element in het republikeinse bestel. Willem V zou,
evenals alle andere Oranjetelgen, hoogmoedig, trots en heerszuchtig zijn geworden
door zijn hoofse opvoeding. Al sinds zijn vroege jeugd zou hij door de hem
omringende hovelingen zijn gevleid en gesterkt in zijn verwerpelijke opvattingen.
Als produkt van een monarchale traditie kon Willem V zo als een bederver van
nationale waarden worden opgevoerd. Hoewel in naam stadhouders waren in feite
alle Oranjes volgens Van der Capellen vorsten gebleven: ‘zy hebben dezelfde
hofhouding, dezelfde manier van leven; - met een woord zy zyn vorsten, en handelen
op de wyze der vorsten’.61 Hoe scherp Willem V in dit pamflet dus ook werd
toegesproken, het was niet alleen zijn persoon die ter discussie stond, maar evenzeer
de hofcultuur waarvan hij het middelpunt vormde. Door het hof was de Nederlandse
politiek lam gelegd. Het had een systeem van gunstelingen gecreëerd, niet van
deugdzame ‘patriotten’.
Volgens Candidus ofwel Van Irhoven van Dam was het onderscheid tussen de
private en de publieke waardigheden van Willem V volstrekt verdwenen. Wie zag
nog het verschil tussen de prins van Oranje, de stadhouder, de kapitein- en de
admiraalgeneraal? Dat Willem V in zijn hoedanigheid als prins een hofhouding voerde
en Europese vorsten in stijl wilde ontvangen achtte men wel toelaatbaar, maar een
hofhouding in de private sfeer mocht nooit als een ‘stadhouderlijk hof’ worden
getypeerd: ‘een hof, de zetel van een onafhanglyk heer, aan eenen stadhouder, aan
eenen dienaar van den staat toe te kennen! - 't gaat de verbeelding te boven’, aldus
Candidus.62 De titel ‘prins’ riep immers al snel associaties op met een soevereine
positie, en de wijze waarop Willem V zijn hofhouding voerde versterkte die indruk
nog maar. Dit alles riep meer ontzag op voor de republikeinse ambtenaar dan in
overeenstemming was met zijn bevoegdheden. Zo vond Candidus het feit dat leden
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Zwitzer ed., Aan het volk van Nederland, 52.
Idem, 53.
Vyfde missive van Candidus, aan den schryver van het Politiek Vertoog, dienende ter
wederlegging van hezelve (Rotterdam 1782) 219 [Knuttel 20108]. Vgl. ook de uitspraak ‘Het
stadhouderlijk hof is niets anders dan eene partikuliere staatsie, en kan nooit als een souverain
hof beschouwd worden’, in: Vervolg op het eeuwigduurend politiek zak-memorie-boekje zo
wel voor edelen en regenten als voor burgers en boeren van Nederland (Holland 1783) 3.
[Knuttel 20398]
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gekeerd, een gebruik ‘dat zo inconstitutioneel en onbestaanbaar is met de aart en
natuur onzer gemeenebest regeering, dat de gevolgen alleen welke hier uit natuurlyk
geboren konnen worden, de gansche aart en natuur onzer vrye regeeringsvorm
wegneemen en vernietigen’.63 Voor deze vermenging van de stadhouderlijke functie
met monarchale omgangsvormen, gebruiken en symbolen ontwikkelden de patriotten
een grote gevoeligheid en een scherp onderscheidingsvermogen.
De aandacht voor een corrumperend hof in pers en pamfletten, wijzigde voor een
deel de gebruikelijke verklaring voor het geconstateerde economische verval.
Weliswaar bleef men vasthouden aan het idee dat een al te weelderige levenswijze
de zeden op negatieve wijze beïnvloedde, maar de patriotten ‘ontdekten’ nu een van
de oorzaken van het probleem. Nassau la Leck constateerde al in 1780 dat de
toegenomen pracht en verkwisting sinds ‘eene groote dertig jaren’ verband hielden
met de aanwezigheid van een luxueuze hofhouding.64 De datering werd hier nog in
het vage gelaten en Nassau la Leck benadrukte hier vooral dat een cumulatie van
ambten de voorwaarden schiep voor een luxueuze levenswijze. Drie jaar later werd
in een van de bekendste patriotse werken de relatie tussen weelde en hofhouding
veel duidelijker gesuggereerd. In De vryheid uit 1783 vroeg de auteur zich af waaraan
toch de snelle toename van uiterlijk vertoon toe te schrijven was: ‘Zouden de
voorbeelden van 't hof en de hovelingen hier toe ook aanleiding geeven? - Althans
zeker is de pracht en weelde na 't jaar 1748 alleraanmerkelykst toegenomen.’65 De
nauwkeurige datering suggereerde hier een rechtstreeks verband tussen de instelling
van het erfstadhouderschap en de problematiek van weelde en verval.
Het boek De vryheid was echter tamelijk gematigd van toon en verwoordde hier
slechts in voorzichtige frasen een verband tussen hof en luxe dat eerder
ondubbelzinnig was aangetoond in de Vyfde missive van Candidus. Volgens Candidus
was de verslaving aan luxe goederen er de oorzaak van dat vooraanstaande geslachten
aangezet werden tot een jacht op lucratieve ambten. En die werden vrijwel alle door
de stadhouder verdeeld.66 In het corrumperingsproces waren macht en weelde dus
elkaar versterkende factoren. Het hof stimuleerde door zijn uiterlijk vertoon immers
de levenswijze waarvoor het uitsluitend zelf de materiële voorwaarden kon bieden.
De Nederlandse burgers moesten in dit verband beseffen, aldus een ingezonden brief
in De Post van den Neder-Rhyn, ‘dat de Romeinen toen de weelde bij hun was
doorgedrongen, slaven wierden van eenen dwingelandischen Caesar, ..., en toen de
weelde bij de Venetiaanen had post gevat bukten zij onder het ondraaglijkst juk der
adel-heerschappij’.67 Monarchieën bloeien door luxe, maar republieken gaan eraan
ten onder, bevestigde ook de Le Politique Hollandais.68 Het zou de bevolking de
militaire veerkracht ontnemen die nodig was om de vrijheid te verdedigen. Ook hier
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Vyfde missive van Candidus, 224.
Lodewyk Theodorus grave van Nassau la Leck, Politike brieven over verscheide gewichtige
onderwerpen, betreklyk, zo tot het staatkundig als huishoudelyk bestier der Republiek (Utrecht:
G.T. van Paddenburg, 1780) 40. [Knuttel 19462]
De vryheid, 208.
Vyfde missive van Candidus, 169-170.
De Post van den Neder-Rhyn VI, nr. 274, 1033-1036, aldaar 1036. Zie ook het stuk getiteld
‘Het gemeenebest’ in De Post van den Neder-Rhyn III, nr. 134, 1181-1185, aldaar 1182.
De passage lijkt geïnspireerd op Montesquieu, De l'esprit des lois, deel I, boek 7, hoofdstukken
1-4: Le Politique Hollandais (17 augustus 1782) nr. 81, 38-42, aldaar 39.
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Afbeelding 10: ‘Begraafenis van de Oranje leuz. Ruit, qui cuncta ruebat’ (Ten onder gaat hij, die alles
ten onder bracht). Een stoet van prinsgezinden draagt oranje versierselen ten grave. Op de vlag de
jaartallen 1748, 1784 en 1785 als markering van de hoogtijdagen van Oranje en het jaar van ondergang.
Links lachende patriotten, rechts jammerende orangisten (1785). Spotprent naar aanleiding van het
verbod door de Staten van Holland op het dragen van oranje voorwerpen. (Stichting Atlas Van Stolk,
Rotterdam, nr. 4600)

machtige Rome?: ‘La République Romaine, si riche, si puissante, qui avoit donné
des fers à l'univers, fut trop faible pour résister aux ravages du luxe & de la dissipation:
quel sort! quelle perspective peut donc se promettre cette Républicque si peu
comparable à Rome par sa force & ses resources, & si ressemblante à elle par les
vices qui la minent sourdement & qui en sapent les fondements.’69 De ondermijnende
werking van de weelde op de republikeinse moraal in de Republiek meenden de
patriotten al snel ook in de militaire organisatie te herkennen, met name in de
aanwezigheid van een groot en in belangrijke mate uit buitenlanders bestaand
beroepsleger (zie hoofdstuk 5).
Het overheersende beeld dat uit patriotse commentaren naar voren komt is dat van
een verloederde staat die de naam ‘republiek’ niet meer verdiende. De Nederlandse
Republiek zou een politiek-sociale structuur kennen die georganiseerd was
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Idem, 41.
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rond een zevenvoudige erfstadhouder volgens de principes van gunst, eer en
volgzaamheid. Zij had een militair systeem dat op een zelfde basis steunde en eerder
loyaliteit aan de opperbevelhebber kweekte dan trouw aan het vaderland. En zij had
een bevolking met een ernstig verzwakte republikeinse moraal, onbewust van de
voortwoekerende corruptie in het staatsbestel. Volgens de patriotten was het hoog
tijd om exact te bepalen welke bevoegdheden Willem V, of zijn vader, zich ongemerkt
had toegeëigend, en te onderscheiden welke bevoegdheden hem als prins van Oranje,
als stadhouder, als kapitein-generaal en als admiraal-generaal toekwamen. Dat laatste
was belangrijk want de realiteit van de dag toonde aan dat de diverse terreinen van
publieke en private macht op wonderlijke wijze met elkaar waren vergroeid. Voor
wie het zien wilde - en de patriotse publikaties deden hun best om het iedereen te
laten zien - was Nederland eigenlijk een monarchie in republikeinse vermomming.
De belangrijkste patriotse media publiceerden in dit verband hun ‘ontdekking’
van onmogelijke combinaties van politieke ambten en privé-bedieningen. Een tot de
verbeelding sprekend voorbeeld was het functioneren van Willem van Lynden van
Hemmen. Een ingezonden brief aan de De Politieke Kruyer legde aan de hand van
dit geval uit hoezeer het ‘hof’ inbreuken maakte op de ‘republiek’.70 Van Lynden
van Hemmen was een afgevaardigde naar de Staten-Generaal namens de Staten van
Gelderland. Vanwege het toerbeurtsysteem kreeg hij soms voor een week het
voorzitterschap opgedragen en in die periode kon men hem beschouwen als de ‘eerste
persoon van de Republiek’.71 Van Lynden van Hemmen behoorde echter ook tot de
hofhouding van de prins. Hij was gouverneur van de kinderen van Willem V en
Wilhelmina en in die hoedanigheid verplicht zich te schikken naar de etiquette van
het hof. Dit leverde volgens een correspondent opmerkelijke taferelen op. Want
wanneer het hof zich in gala bij een exercitie vertoonde ‘dan ziet men onze praesident
in het levry der kamerheeren by zyn eleves in een koets geplaatst en agter uit rydende,
vervolgens over het exercitie-veld de jonge knaapen naloopen’.72 Men zou de situatie
kunnen verdedigen door te stellen dat Van Lynden van Hemmen als privé-persoon
verbonden was aan een private hofhouding, maar aan de schrijver van de brief was
deze nuance zeker niet besteed. Hij zag slechts een diepe vernedering van de
Republiek.
Dit soort dubbelfuncties waren volgens de patriotten slechts één uiting van de
monarchale corruptie van de Republiek. Hoezeer de stadhouderlijke invloed al was
doorgedrongen in het staatsbestel bleek volgens hen wel uit de symbolen en
omgangsvormen die men overal om zich heen kon ontdekken. In De Post van den
Neder-Rhyn werd er uiteindelijk een geheel artikel aan gewijd, niet toevallig naar
aanleiding van Willem V's vorstelijke buiging in de Haagse schouwburg.73 Ook hier
vormde de hofhouding van de prins van Oranje een belangrijk mikpunt. Ook volgens
De Post werden hierdoor misplaatste opvattingen over het gezag van Willem V als
stadhouder veroorzaakt en leidde dit tot verkeerde loyaliteitsgevoelens. ‘Het is eene
schande voor eene vrije republiek, dat de naam van vorstelijk hof binnen haaren kring
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De Politieke Kruyer II, nr. 73, 995-997. Voorts: De Post van den Neder-Rhyn IV, nr. 176,
185-186; Idem, nr. 183, 243-248.
De Politieke Kruyer II, nr. 73, 996.
Idem.
De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 215, 530-534 en nr. 216, 537-544.
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Sommigen
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waren tegelijkertijd lid van de hofhouding, en allen deden mee aan het
anti-republikeinse gebruik van op audiëntie te gaan bij de stadhouder: ‘welk
Nederlander, wiens hart en hersens wel geplaatst zijn, welk vreemdeling, die eenig
bezef heeft van eene republicainsche regeering, heeft niet moeten verstomd staan,
wanneer hij op het ver af geleegen Loo een groot aantal van 's lands grooten, de
regeerers des volks, zag, welke uit de afgelegendste gedeelten des Lands derwaards
waren gevloeid, kostbaare en verre reizen hadden gedaan, alleen om door eene
kniebuiging, de vertooning van hunne laaghartige persoonen, aan de hooge majesteit
van den stadhouder te behaagen, en te toonen, hoe zeer zij aandagtig waren op de
betragting van deeze hunne laage boetvaardigheid voor zijnen persoon’.75 Men hoefde
overigens niet op het Loo te komen om in verkeerde veronderstellingen over het
stadhouderschap te geraken. Het bijwonen van een parade van het hof in Den Haag
had volgens De Post hetzelfde effect. In de cent-suisses en de garde du corps had de
stadhouder immers een persoonlijke garde die hem ‘de gulden tekens van eenen
souverainen vorst’ bijzette.76
Ook aan de hand van titulatuur en terminologie in officiële stukken, en op grond
van politieke gebruiken meende De Post van den Neder-Rhyn het corrumperingsproces
aanschouwelijk te kunnen maken. Allereerst was het begrip ‘stadhouder’ al een
probleem. Dit was van oorsprong de term voor de plaatsvervanger van een soevereine
vorst. Maar van welke vorst was Willem V in de Nederlandse Republiek dan de
representant? Of beschouwde hij zich toch zelf als soeverein?77 De aanhef ‘Wy Willem
- ordonneren en beveelen’ in zijn brieven aan leden van de Staten, leek dit althans
te bevestigen. De veelgebruikte titel ‘Doorlugtigste vorst en heer’ en de naar de
stadhouder verwijzende uitdrukking ‘'t hoog wijs advis’ wezen in dezelfde richting.78
Ook de politieke praktijk wekte de schijn dat het gezag van de stadhouder hoger
moest worden aangeslagen dan dat van de Staten. De huwelijkspolitiek van het huis
van Oranje was al een teken aan de wand, want de stadhouders trouwden uitsluitend
met prinsessen van buitenlandse vorstenhuizen. Opvallend was verder dat resoluties
van de statenvergaderingen eerst de stadhouder passeerden, alvorens ze aan de
Staten-Generaal werden kenbaar gemaakt. Bovendien was het een gebruik geworden
dat de voorzitter van de week na afloop van de vergaderingen der Staten-Generaal
verslag uitbracht aan de stadhouder (alsof die een uitzonderingspositie innam).79 Dit
soort voorbeelden lijken op een overdreven constitutioneel purisme, maar voor de
patriotten waren het uiterst belangrijke problemen.
Het laatste voorbeeld van De Post van den Neder-Rhyn completeerde de indruk
dat het huis van Oranje de essentiële waarden van de Nederlandse Republiek
bedreigde. Zelfs op zee, de plaats bij uitstek waar de Nederlandse natie haar vrijheid
aan de wereld ten toon spreidde, zou het huis van Oranje de Staten naar de kroon
steken. Op koopvaardijschepen waaide naast de statenvlag de vlag van de prins en
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Idem, nr. 215, 533. Zie ook: Gabriëls, Heren als dienaren, 125 noot 46. Vgl. de ingezonden
brieven van J.N. uit T. (23 september 1784) en Z. uit Holland (29 september 1784) in De
Post van den Neder-Rhyn VI, nr. 274, 1029-1032, over het wapen van Oranje op Haagse
postwagens en collecteurshuisjes, en de titel ‘prins van Oranje’.
De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 215, 533.
Idem, nr. 216, 541.
Idem, 538 en 542.
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op oorlogsschepen was zelfs de prinsenvlag het enige symbool van de Nederlandse
Republiek. Handig speelde De Post hierbij in op het defaitisme dat was ontstaan na
de ge-

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

149
bleken onmacht van de Nederlandse marine. Het blad meende wel logica te kunnen
vinden in de Engelse eis dat Nederlandse schepen hun vlag moesten strijken bij een
ontmoeting met de Engelse vloot. Willem V was in feite slechts admiraal, in dienst
van de Nederlandse Republiek, en zijn vlag woog natuurlijk niet op tegen die van
de koning van Engeland! De vernedering kon dus geheel op het conto van Willem
80
V geschreven worden die zijn familiewapen had opgedrongen. Die was een wat
geforceerde redenering. De redacteur van De Post ging er voor het gemak even vanuit
dat de Engelse vlootleiding een even patriotse blik op het stadhouderschap had als
hij zelf. Een dergelijk republikeins onderscheidingsvermogen werd door de patriotten
meestal niet toegekend aan de Engelsen.
‘Hof’, ‘hoveling’, ‘hoofs’ ontwikkelden zich in het patriotse vertoog tot belangrijke
verklarende begrippen bij de analyse van de politieke werkelijkheid, aangevuld met
de termen ‘vleierij’, ‘baatzucht’, ‘ontaarding’, ‘monarchie’ en ‘slavernij’. Diametraal
hiertegenover stonden ‘patriotten’, ‘deugd’, ‘eendracht’, ‘republiek’ en ‘vrijheid’.
Wat burgers en regenten uit verschillende provincies met elkaar verbond was een
klassiek republikeinse maatschappijkritiek, verwoord door dit netwerk van politieke
begrippen. Zij verenigden zich achter een verklaringsmodel dat, gestaafd door de
geschiedenis van oude en recentere republieken, universeel toepasbaar leek en dus
niet bij de lokale of provinciale grenzen haar geldigheidswaarde verloor. Hoewel
deze klassiek republikeinse noties in de zeventiende- en achttiende-eeuwse
staatsgezinde literatuur ruimschoots kunnen worden aangetroffen, is het opmerkelijk
dat men in patriotse teksten betrekkelijk weinig referenties aantreft aan die eigen
traditie. Met uitzondering van Lieven de Beauforts Verhandeling uit 1737 lijken
patriotse percepties van monarchale corruptie in veel belangrijker mate ontleend aan
ofwel de eigen kennis van de klassieke literatuur, ofwel aan achttiende-eeuwse
Engels- en Franstalige geschriften van onder meer Trenchard en Gordon, Fletcher,
Burgh, Price, Priestley, Montesquieu, Rousseau, Raynal en Saige. In sommige van
deze werken werd een sterke anti-hof retoriek verbonden aan een radicale notie van
volkssoevereiniteit. Desondanks waren tegenstanders van de patriotten er in eerste
instantie van overtuigd dat ze met een nieuwe staatsgezinde oppositie te maken
hadden. De patriotse kritiek op de hofcultuur rondom het stadhouderschap werd
daarom als de zoveelste uiting van de geest van Loevestein ervaren.
Die perceptie was overigens wel verklaarbaar, want Amsterdam leek in de
beginjaren toch de bron van het republikeinse verzet. Behalve door de actie tegen
de hertog van Brunswijk leek deze indruk ook bevestigd te worden door de
feestmaaltijd van patriotse regenten op 26 april 1783 in Amsterdam.81 Patriotse
publikaties mochten dan Willem V en zijn entourage als de produkten van weelde
en overdadige consumptie aan de schandpaal nagelen, dit Amsterdamse samenzijn
was evenmin een toonbeeld van Spartaanse soberheid. Wie dat niet via het
geruchtencircuit had vernomen kon het in een bekende patriotse krant lezen.82 Er
waren zeventig schotels geserveerd met, in volgorde, soep en baars, allerlei soorten
zeevis, vlees en luxe groenten, diverse soorten gebraden wild en ten slotte, als klap
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Idem, 543-544.
De bijeenkomst werd overigens ook door enkele bekende burgers opgeluisterd, zoals F.A.
van der Kemp en Pieter Vreede.
Diemer- of Watergraafs-meersche Courant nr. 53 (2 mei 1783). Tevens: Nieuwe
Nederlandsche Jaarboeken XVIII (1783) 577-585.
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wel achtereenvolgens op de Nederlandse Republiek, de Verenigde Staten van
Noord-Amerika, de koning van Frankrijk, het patriottisme, de vrije zee, de vernietiging
van alle dwingelandij, het herstel van Neerlands rechten, en het goed succes van alle
loflijke pogingen tot 's lands welzijn. Tussendoor had men dan nog een toost
uitgebracht op de twee gerehabiliteerde patriotten van het vorige jaar, de Amsterdamse
pensionaris Van Berckel en Joan Derk van der Capellen, die eigenlijk de aanleiding
voor het feest waren geweest.
Niettemin leek niet zozeer de overdaad als wel het politieke karakter van de maaltijd
bij tegenstanders irritatie op te wekken. Prinsgezinden probeerden de bijeenkomst
in de Nieuwe Doelen aan de Garnalenmarkt op te blazen tot een samenzwering tegen
Oranje. De tafelversiering had namelijk bestaan uit een keur van staatsgezinde
symbolen, zoals de genoemde vrijheidstempel en de Hollandse maagd die werd
bedreigd door een gewapende ridder. Ondanks Van der Capellens afwijkende
ideologische achtergrond en zijn politieke afkeer van diverse Amsterdamse
kopstukken, was zijn wapen bij deze gelegenheid symbolisch verenigd met de
staatsgezinde iconografie.83 De Post naar den Neder-Rhyn van Phillipus Verbrugge
had dan ook geen enkele moeite om achter deze maaltijd ‘de vuile oogmerken der
Loevesteinsche factie’ te herkennen. Verbrugge stoorde zich bijzonder aan de
‘zinnebeeldige dessert-stukken’, waarvan de boodschap voor iedereen duidelijk moest
zijn. De gewapende ridder was zeker niet de militair in het algemeen, maar
symboliseerde volgens hem uitsluitend de prins van Oranje.84 Verbrugge had de
politieke intenties achter de maaltijd natuurlijk juist geobserveerd, maar alleen niet
erg subtiel verkondigd. Hij ging hierna zijn elf maanden gevangenschap in Delft
uitzitten. Verbrugge was echter niet de enige die zich stoorde aan deze politieke
eetcultuur en hij stond evenmin alleen in zijn idee dat slechts een traditionele haat
tegen het huis van Oranje de feestgangers met elkaar verbond. Staatsgezinde en meer
democratische republikeinen waren in deze fase nog moeilijk van elkaar te
onderscheiden. Zij verenigden zich in de aard van hun kritiek op de stadhouderlijke
corruptie van de Republiek. De patriotse pers en de pamfletten boden een bonte
verzameling aan commentaren waarin aandacht werd gevraagd voor handelingen,
symbolen en organisatievormen die onverenigbaar zouden zijn met het wezen van
een ware republiek. Uitgebreide en systematische analyses van de crisis in de
Nederlandse Republiek waren zeldzaam, maar dat heeft de ontwikkeling van een
diep gevoeld besef van monarchale corrumpering allerminst verhinderd. Het effect
van allerlei partiële openbaringen en suggestieve verklaringen was eerder dat
langzamerhand, maar des te overtuigender, de hele hofcultuur rondom Willem V
werd gekarakteriseerd als een anti-republikeins en on-Nederlands verschijnsel. Het
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De incorporatie van Van der Capellen in de staatsgezinde traditie wordt ook geïllustreerd
door een pamflet met gedichten ter gelegenheid van de maaltijd dat Van Laar Mahuet onder
zijn naam uitgaf: Een zevental verzen, waar van één op den braaven ridder Van de Capelle
tot den Pol, één op de geslagene medailjes, en de vijv andere, op de dessertstukken, gebruikt
ter maaltijd, tot aankweking van waare vaderlandliefde, op zaturdag den 26ste april 1783
in de Doelen, op de Garnaalenmarkt, te Amsterdam (Amsterdam: J.L. van Laar Mahuet,
z.j.). [Knuttel 20609]
De Post naar den Neder-Rhyn (13 juni 1783) nr. 81, afgedrukt in: Verzameling van placaaten,
resolutien en andere authentyke stukken (Campen: J.A. de Chalmot, 1793) 272-273. Zie ook:
Frans Grijzenhout, Feesten voor het vaderland. Patriotse en Bataafse feesten 1780-1806
(Zwolle 1989) 50-54.
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antwoord op de vraag naar het hoe en waarom van de crisis sinds 1780 werd als een
legpuzzel met kleine stukjes gereconstrueerd, waarbij de samenzweringsretoriek ook
passend maakte wat maar moeilijk op elkaar aansloot. Over de vraag hoe de politieke
macht
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in de Nederlandse Republiek precies verdeeld moest zijn, zouden ook onder de
patriotten de meningen spoedig openlijk uiteen lopen. Overeenstemming was er over
de stelling dát de macht van Willem V moest worden besnoeid.

4.3 Van Eminent Hoofd tot eerste dienaar
Van de incidenten rondom Willem V en de invloed van Brunswijk verschoof de
aandacht spoedig naar de kern van de zaak, namelijk de formele en informele
staatsrechtelijke macht van Willem V. Opnieuw kwam de vraag aan de orde of de
titel van ‘stadhouder’ een verzamelterm was voor alle functies en bevoegdheden die
Willem V in zich verenigde of dat Willem V verschillende functies, waaronder het
stadhouderschap, in zijn persoon verenigde die eventueel ook konden worden
gescheiden en aan anderen opgedragen. Tevens vroeg men zich af welke
bevoegdheden Willem V formeel toekwamen en welke hijzelf of zijn vader zich in
de loop van de tijd onrechtmatig hadden toegeëigend. De verhandelingen en
polemieken over deze kwesties waren vaak gecompliceerd en niet zelden vol
tegenstrijdigheden. Willem V stond als privé-persoon en in zijn publieke functies ter
discussie. In zijn ene hoedanigheid draaide het om zijn politieke invloed in de Staten
van verschillende provincies op grond van zijn heerlijke rechten. In zijn andere
hoedanigheid werd hij als stadhouder, admiraal-generaal of kapitein-generaal
onderwerp van veel geschrijf. Dat een republiek met een Eminent Hoofd een
staatkundig monstrum was, vormde artikel één van de patriotse politieke
geloofsbelijdenis. Maar wat hen verenigde verdeelde hen ook.
Er waren grote verschillen van inzicht over de vraag welke bevoegdheden men
Willem V kon ontnemen, aan wie die vervolgens moesten worden overgedragen, en
welke tactiek hierbij, gezien de internationale verhoudingen, diende te worden
gevolgd. Duidelijke plannen en gecoördineerde strategieën ontbraken in eerste
instantie. De correspondentienetwerken werden weliswaar uitgebreid en patriotse
regenten uit de verschillende provincies kwamen vanaf 1782 zelfs in een eigen
vergadering met enige regelmaat bijeen. Hoewel een centrale, landelijke regie achter
de patriotse hervormingen nooit goed is gerealiseerd, zat de observatie van de
orangistische top, in december 1782, er niet ver naast en werd er in toenemende mate
overleg gevoerd tussen patriotten uit alle provincies.85 Al snel werden er patriotse
successen geboekt in de strijd tegen het Eminente Hoofd. Het mocht hierbij dan
vooral lokale acties betreffen, maar die moedigden gelijkgestemden aan om ook in
hun woonplaats doortastender te werk te gaan. Door publiciteit in de pers had dit
niet zelden een kettingreactie tot gevolg. Met name de elementen van Willem V's
politieke en militaire macht die op een ‘usance’ steunden, trokken snel de aandacht.
Een van de eerste successen bij de bestrijding van het stadhouderlijke stelsel was
het afschaffen van de zogenoemde recommandaties. Het betrof hier een gebruik dat
onder Willem IV in verschillende steden was ontstaan en dat een middel bij uitstek
was om een politieke clientèle te ontwikkelen of, zoals de verdedigers van Willem
V het zouden uitdrukken, de stadhouder de nodige ‘influentie’ te geven. Het vragen
van recommandatie was gebruikelijk geworden in vele steden waar de stadhouder
85
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S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

152
ciale reglementen in andere delen van de Republiek kwam aan de stadhouder slechts
het recht toe om de magistraat te kiezen uit een door de vroedschap opgestelde lijst
van genomineerden. Waar deze situatie bestond was het echter vaak een ongeschreven
regel geworden dat de stadhouder al voor het opstellen van de nominatie gevraagd
werd naar zijn voorkeuren. De vroedschap presenteerde dan een lijst die aan de
stadhouderlijke wensen of recommandaties tegemoetkwam en de uiteindelijke
verkiezing was daarna voorspelbaar. Het recommanderen was derhalve geen recht
dat aan het stadhouderschap was verbonden, maar een informele praktijk die overigens
vaak wel door een vroedschapsresolutie was bekrachtigd.
In 1782 werd aan deze praktijk van recommandatie te vragen een einde gemaakt
in Schoonhoven. Tijdens een audiëntie op 16 mei gaven de afgevaardigden van deze
stad de stadhouder te kennen dat men geen adviezen meer zou komen inwinnen bij
het opstellen van de nominaties. De stap van Schoonhoven was het begin van een
reeks. Later in het jaar volgden Dordrecht (augustus) en Schiedam (november) in
Holland, en Dokkum (november) in Friesland. In Overijssel maakte Deventer in
januari 1783 een eind aan de recommandaties, spoedig gevolgd door Kampen in
april, terwijl in Zwolle pas in augustus de beslissing tot afschaffing viel. In die maand
zegde ook een commissie namens de stad Utrecht de recommandatie op tijdens een
koele antvangst bij de stadhouder.86 Groningen volgde pas in 1784.87 In de politieke
pers werd aan deze ontwikkelingen uiteraard geregeld aandacht besteed en het is
duidelijk dat de Hollandse initiatieven hier een voorbeeldfunctie hebben gehad.
Het is opmerkelijk dat de afschaffing van de recommandaties geen felle protesten
opriep van de kant van de stadhouder. Inderdaad kon hij zich in dit geval niet op
formele rechten beroepen, maar de afschaffing van het recommanderen was toch een
eerste aanslag op het patronagesysteem. Via recommandatie was het tot dusverre
mogelijk geweest om al in een vroeg stadium niet alleen de keuze van burgemeesters,
schepenen en soms ook vroedschappen te beïnvloeden, maar ook de benoemingen
in allerlei andere ambten, zowel op stedelijk als provinciaal niveau. Die partijdige
ambtenverdeling was de niet bevoordeelde stedelijke elites een doorn in het oog en
vormde een van de belangrijkste motieven voor hun verzet. Lucratieve posten werden
namelijk niet zelden toebedeeld aan burgers van buiten de stad of de provincie, en
zelfs aan buitenlanders. Ook ergerden vele stedelijke regenten zich eraan dat Willem
88
V aan de adel vaak burgerlijke ambten gaf, soms zelfs vroedschapszetels. Door van
de recommandatie af te zien konden verschillende steden de ambtenverdeling geheel
zelfstandig ter hand nemen. In Friesland stelde men daarvoor zelfs een vast rooster
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‘Zijn Tedergeliefdheid was 'er niet zeer ingestigt; doch hield zig zeer indifferent en koel,
zodat zelfs vergat aan de heeren van de commissie stoelen te presenteren, en huned. het
middagmaal te offreren’ (Brief van A.S. Abbema aan R.J. van der Capellen, Utrecht, 22
augustus 1783: RA Gelderland, Archief van de familie Van der Capellen, nr. 495).
Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken XVII (1782) 585, 777-778 en 1418-1419; Idem, XVIII
(1783) 308-311, 511-514 en 1600-1603; Colenbrander, Patriottentijd I, 264; De Jong, Joan
Derk van der Capellen, 646-648.
Interessant vertoog over het bedanken voor zyne doorlugtige hoogheids recommandatien
door de vroedschappen van verscheide aanzienlyke steden van Holland gedaan;..., 7-8
[Knuttel 20300]; Vrymoedige brief van een' Geldersch regent aan een' regent der stad
Zutphen; bevattende, onder anderen, een onderzoek, in hoe verre den prinse erfstadhouder
toekame het begeeven van ampten en commissien, in de steden der Geldersche provincie het misbruik van dien - en middelen die ter redres noodig zyn..., 4. [Knuttel 20303]
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um zijn invloed doen gelden, maar hij was dan toch afhankelijk van de hem
toegezonden nominatie en dus van de machtsverhoudingen ter plaatse. Op de verdeling
van ambten begon hij vanaf 1782 vooral in Holland en Friesland duidelijk aan invloed
te verliezen.89
Het verzet tegen de stadhouderlijke clientèlesysteem ging al snel een stap verder.
In februari 1783 zegde Alkmaar niet alleen de recommandatie op, maar betwistte de
stad tevens het stadhouderlijke recht van electie. De vroedschap van Alkmaar wilde
de verkiezing van burgemeesters, schepenen en thesauriers geheel op zich nemen en
bovendien zichzelf kunnen coöpteren. Op het punt van electie had de stadhouder in
Alkmaar echter sterkere argumenten en uiteindelijk kwam er van zijn kant ook een
protest. De kwestie had toen al tot verdeeldheid in de Staten van Holland geleid. Een
voorstel uit Delft om de vroedschap van Alkmaar voorlopig alle benoemingen zelf
te laten verrichten, met uitzondering van een vacante vroedschapsplaats, haalde het
niet. Met twaalf stemmen vóór besloten de Staten voorlopig zelf de benoemingen te
verrichten.90 Zo kreeg het verzet tegen de stadhouderlijke macht in de praktijk
vooralsnog in Holland het duidelijkst gestalte. Ook het fameuze ‘plan van 1782’ van
de Hollandse pensionarissen illustreert dit.
Over dit geheime, maar al in een vroeg stadium uitgelekte plan is enige
historiografische discussie geweest omdat aan de authenticiteit ervan werd getwijfeld.
Het is niet nodig alle details van die discussie hier te herhalen.91 Er is geen reden
meer om te twijfelen aan het feit dat in het overleg tussen het Hollandse driemanschap
Van Berckel, De Gijzelaar en Zeebergh inderdaad een plan is opgesteld, zoals later
puntsgewijs en in kopievorm op diverse plaatsen is teruggevonden.92 Hieruit blijkt
dat deze patriotse regenten al in een vroeg stadium het staatsgezinde republikeinse
scenario te voorschijn haalden en van plan waren om aan Willem V slechts een rol
van volstrekt ondergeschikte aard toe te staan. De verkiezing van alle ambten in de
steden, in het leger en in de marine wilde men hem ontnemen. Verder zouden de
ambten van stadhouder, kapitein-generaal en admiraal-generaal moeten worden
gescheiden. Willem V zou weliswaar de titels kunnen behouden, maar in de praktijk
wilden de pensionarissen de laatste twee functies door anderen bekleed zien,
bovendien onder strikt toezicht van de Staten. Zolang Willem V zich als volstrekte
dienaar van de Staten zou gedragen kon het stadhouderschap erfelijk blijven in het
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Gabriëls, Heren als dienaren, 83-88. Daarnaast over Holland in het algemeen: Interessant
vertoog over het bedanken voor zyne doorlugtige hoogheids recommandatien; Over Dordrecht:
Missive van den heer L.V.J. aan den heer P.G.Z. inhoudende de waare redenen, en motiven,
die zeven regenten der stad Dordregt hebben weerhouden, om tot de bewuste conventie toe
te treeden;... [Knuttel 20296]; Over Rotterdam: Copie missive van een heer van Rotterdam,
aan zynen vriend te Amsterdam, over de goedvinding van de pluraliteit der heeren
vroedschappen in de eerst gemelde stad om geene recommandatien van zyne hoogheid meer
te respecteren; ... (november 1782). [Knuttel 20299]
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geheime programma der patriotten in 1782’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis
en Oudheidkunde III (1942) 145-176.
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Spiegel en J.C. Reigersman: De Pater, ‘Geheime programma der patriotten’, 147-148. Een
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Willem V uit haar positie te drijven wilden zij vervolgens van gewapende burgerijen
gebruik maken. Gecommitteerden uit de burgerij zouden daarna wel vervangers
mogen kiezen, maar in een permanente politieke rol van het volk voorzag dit plan
van 1782 zeker niet.93
Van dit staatsgezinde republikanisme in Holland distantieerde Van der Capellen
zich sterk. Zowel ideologische als tactische verschillen van inzicht speelden daarbij
een rol. Voor de Hollandse pensionarissen was de volledige uitschakeling van het
stadhouderschap vooral een beginsel en een beroep op de volksmacht een middel.
Van der Capellen kon zich daarentegen wel verenigen met een stadhouderschap als
onderdeel van een gemengde constitutie, mits de uitwassen daarvan, in de vorm van
een politieke clientèle, werden voorkomen. In Overijssel was dit een lastiger opgave
dan in Holland, waar immers geen regeringsreglement bestond. Van der Capellen
koos dan ook voor de omzichtige weg in plaats van de directe confrontatie.94 Ter
bestrijding van patronage en nepotisme opteerde hij voor ‘eene buitengewoone en
tevens permanente tussenkomst des volks’.95 Hoe die democratische component in
de afzonderlijke steden en provincies tot stand moest komen, stond ook Van der
Capellen niet direct duidelijk voor ogen, maar dat zijn politieke ideeën niet strookten
met de zogenoemde ‘sublime staatkunde der Hollanderen’ was duidelijk.96 Die
opteerden voor de gevaarlijker, rechtstreekse aanpak van het stadhouderschap zonder
op lange termijn concessies te willen doen aan de burgerij.
Dat Van der Capellens klassiek republikeinse opvatting van de gemengde constitutie
botste met de staatsgezinde denkbeelden van het leidende trio in Holland bleek al
direct op de eerste vergadering van de patriotse regenten in 1782. Toen hij daar zijn
visie uiteenzette oogstte hij slechts grote stilte: ‘'t was of ik arabiesch sprak’.97 Sinds
dat moment liet hij zich over de volksinvloed op de vergadering niet meer horen.
Wel toonde hij zich voortdurend beducht voor een Pruisische interventie en om die
reden genoot het sluiten van een alliantie met Frankrijk bij hem absolute prioriteit.
Een vroegtijdige scheuring in de patriotse oppositie zou volgens hem een fatale
ontwikkeling zijn als daardoor het Franse bondgenootschap, waartegen in Holland
bezwaren bestonden, niet tot stand zou komen. De democratisering van het
republikeinse bestel in de andere provincies kon voorlopig wel wachten, maar daar
stond tegenover dat ook openlijke inbreuken op de staatsrechtelijke macht van de
stadhouder, omwille van mogelijke Pruisische represailles, moesten worden
vermeden.98 Bij de aanval op het stadhouderschap wilde Van der Capellen beheerst
te werk gaan en zolang mogelijk samenwerken met anderen. Op langere termijn
achtte hij een versnippering van de patriotse oppositie echter onvermijdelijk en zelfs
gewenst om de noodzakelijke democratische hervormingen in de steden door te
voeren. Dat Van der Capellen het thema van de volksrechten voorlopig niet meer
aanroerde in de vergadering van patriotse regenten was dan ook een onderdeel van
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Het plan is afgedrukt in: Salomon Backer, Levens- en karakterschets van mr. Joachim
Rendorp, vrijheer van Marquette (Amsterdam 1858) 174-176.
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nomen worden en welken het onverschillig is door wien ze ten uitvoer worden
gebragt.’99
Van der Capellens heldenstatus in de publieke opinie gaf hem echter bij lange na
niet voldoende invloed om zijn tactische plannen op te dringen aan de vele patriotse
activisten in andere provincies. Ook zij die krachtiger voor de volksrechten opkwamen
en in dat opzicht met Van der Capellens denkbeelden overeenstemden pleitten vaak
voor een veel radicalere politiek tegenover Willem V. Voor Holland blijkt dat bij
voorbeeld uit de Courier van Europa. Daarin werden in 1784 vier opeenvolgende
nummers gewijd aan het stadhouderschap.100 De Amsterdamse journalist W. van
Irhoven van Dam nam hier enerzijds duidelijk afstand van de staatsgezinde of
Loevesteinse traditie door nadrukkelijk de leer van de oppermacht van het volk in
te roepen en door de aanwezigheid van een stadhouder zeer geschikt te noemen ‘om
de regeering voor eenen geest van aristocratie te bewaaren’.101 Maar anderzijds trok
hij in zijn exposé uit de leer van de oppermacht van het volk radicalere cansequenties
voor het stadhouderschap dan Van der Capellen deed: ‘Zo ras de oppermagt zig
verdeelt ... tusschen eenen stadhouder en het volk, is het wezen der republicainsche
vryheid reeds verlooren.’102 Verwijzend naar de huidige situatie concludeerde hij dat
de stadhouder slechts een functionaris was aan wie de uitoefening van bepaalde
rechten voorwaardelijk was opgedragen. ‘Alles derhalven wat hy verrigt moet enkel
en alleen den wil en last des volks ten grondslag hebben, en alles wat buiten deze
door hem gedaan wordt, is eene uitoeffening van souvereiniteit’ die, zo vervolgde
hij, onvermijdelijk het begin van een eenhoofdige regering zou zijn.103 Willem V was
als stadhouder dus geen onderdeel van de constitutie, want hij vervulde slechts een
ambt waaraan de plicht verbonden was tot een volstrekte verantwoording aan de
Staten. Deze opvatting was onverenigbaar met het bestaan van stadhouderlijke
regeringsreglementen zoals in Overijssel, en juist die wilde of durfde Van der Capellen
niet aantasten.
Hoewel de Courier van Europa dus bepaald geen spreekbuis was van de
staatsgezinde regenten in Holland kwamen de bepleite praktische hervormingen sterk
overeen met het plan van de Hollandse pensionarissen. De ideologische
verantwoording voor de hervorming van het stadhouderschap werd gezocht in een
zeer strikte interpretatie van het onderscheid tussen de wetgevende en de uitvoerende
macht. Republikeinse vrijheid zou alleen mogelijk zijn bij een volledige scheiding
van deze machten, zodat er van staatkundige corruptie moest worden gesproken als
het uitvoerende gezag ook maar de geringste invloed uitoefende op de wetgevende
macht. Concreet betekende dit dat de stadhouder, als onderdeel van de uitvoerende
macht, in het geheel geen rol mocht spelen bij het benoemen van leden van regering
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Idem, 708.
De nummers 46-49 (10, 13, 17 en 20 februari 1784) van de Courier van Europa vormden
een ‘Discours remarquable sur la forme du gouvernement de ce pais et sur le stadhouderat’,
aldus de Hollandse patriot P.A. Dumont-Pigalle die de betreffende nummers in zijn bezit
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Courier van Europa.
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bevoegdheden gereduceerde stadhouder, de kapitein-generaal en de admiraal-generaal
zouden vervolgens steeds afzonderlijk en op zijn minst jaarlijks verantwoording
moeten afleggen aan de Staten.105 Door de benoemingsrechten aan het stadhouderschap
te ontnemen en de functie vervolgens te splitsen in drie ambten zou iedere vorm van
willekeurig gezag worden voorkomen of op zijn minst in een vroeg stadium kunnen
worden bestraft.
In de De Post van den Neder-Rhyn was al een jaar eerder, in april 1783, een
‘Welmeenend onderzoek over de stadhouderlyke aanstellingen der regenten’
verschenen, waarin afstand werd genomen van de voorzichtige lijn die Van der
Capellen voor ogen stond. In tien stellingen werd hier fel uitgehaald naar het
stadhouderlijke stelsel dat een ongelijkheid bevorderde die ‘vierkant strijdig is met,
en destructief is voor de natuur of essentie van eene republiek’.106 Overigens besefte
men dat alleen de recommandaties zonder meer konden worden afgeschaft en dat de
electie en approbatie tot de wezenlijke rechten van het stadhouderschap hoorden.
Maar men deed hier een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van Willem V
die zou moeten inzien dat het huidige politiek-sociale systeem onmogelijk de welvaart
van de Republiek kon bevorderen. 107 In plaats van de stadhouderlijke invloed op de
aanstelling van regenten werd er gepleit voor een getrapt stelsel van democratische
verkiezingen in de steden en op het platteland.108 In tegenstelling tot de Courier van
Europa en het plan van de pensionarissen wilde men Willem V niet de persoonlijke
uitoefening van het opperbevel over leger en vloot ontnemen. Wel werd in dit stuk
aangedrongen op een zuivering van beide ambten. Als opperbevelhebber zou Willem
V het patentrecht moeten worden ontnomen en de hoge krijgsraad zou geen jurisdictie
meer mogen hebben in civiele delicten die door militairen werden gepleegd. In
overeenstemming met de eerder genoemde plannen werd ook in deze verhandeling
duidelijk gemaakt dat Willem V aan zijn functies als stadhouder, als kapitein-generaal
en als admiraal-generaal slechts uitvoerend gezag kon ontlenen. In plaats van Eminent
Hoofd van de Republiek was hij Eminent Hoofd van de uitvoerende macht.109
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Idem, 192; Idem, nr. 49, 195. Op dit punt is er een overeenkomst tussen het plan van de
Hollandse pensionarissen en het Eeuwig Edict uit 1667. Zie: Robert Fruin, Geschiedenis der
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Wat verwarring zaaide was dat de oude staatsgezinde opvatting van het
stadhouderschap als een dienaar der Staten in de patriotse pers met grote regelmaat
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der machten, waarbij met name het onderscheid tussen de wetgevende en een daaraan
ondergeschikte uitvoerende macht centraal stond.110 De patriotse denkbeelden waren
in dit opzicht zeker beïnvloed door de debatten die in de Amerikaanse staten over
de nieuwe constituties waren gevoerd tussen 1776 en 1780. De herformulering van
de bevoegdheden van de gouverneurs in Amerika was zeker niet irrelevant voor het
patriotse probleem hoe de stadhouderlijke macht aan banden te leggen. Van kritiekloze
overname van Amerikaanse oplossingen was echter geen sprake. Al namen de
patriotten zeker kennis van de constitutionele ontwerpen uit de Amerikaanse koloniën,
zij lazen ook zelf hun Locke en Montesquieu.111 Veel belangrijker was echter dat zij
niet ex nihilo plannen hoefden te ontwerpen, maar zonder problemen konden
voortbouwen op de eigen staatsgezinde traditie.
Net zoals in de eerste Amerikaanse constituties vindt men in patriotse plannen in
verband met het stadhouderschap vaak een zeer strikte interpretatie van de scheiding
der machten, waarbij iedere invloed van de uitvoerende op de wetgevende macht
wordt afgewezen. En net zoals het gouverneurschap in de nieuwe Amerikaanse
constituties van alle prerogatieven werd ontdaan, zo leken de patriotten erop uit om,
naar staatsgezind model, voor het hoofd van de uitvoerende macht slechts een
ondergeschikte positie in te ruimen ten opzichte van de wetgevende statenvergadering.
Een systeem met ‘checks and balances’, waaraan in Amerika al snel de behoefte
werd gevoeld en dat in de constituties van New York (1777) en Massachusetts (1780)
al enigszins was verwerkt, had op de discussie over het stadhouderschap echter geen
invloed. De constitutie van Massachusetts riep overigens wel grote bewondering op
en John Adams, de belangrijkste opsteller ervan en gevolmachtigd minister in de
Nederlandse Republiek namens het Amerikaanse Congres, verkeerde bovendien
veelvuldig in patriotse kringen.112 In de Grondwettige Herstelling werd ook op de
grote overeenkomsten tussen het stadhouderschap en het Amerikaanse
gouverneurschap gewezen. Maar het idee dat een stadhouder bij voorbeeld een veto
zou kunnen uitspreken over resoluties van de wetgevende statenvergaderingen was
in de Nederlandse Republiek zonder precedent en had voor de patriotten geen enkele
aantrekkingskracht. Het stadhouderschap werd als uitvoerende macht al gewichtig
genoeg geacht aangezien het een erfelijke waardigheid was, die bovendien door één
en dezelfde persoon in alle provincies tegelijk werd uitgeoefend. 113 De gouverneur
van Massachusetts had daarentegen alleen een mandaat voor zijn eigen staat en zou
jaarlijks worden gekozen. Het gevaar van machtsuitbreiding door de uitvoerende
macht was in de constitutie van
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Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen zo voor het algemeen bondgenootschap,
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Massachusetts dus geringer en ‘checks and balances’ waren bedoeld om wetgevende
en uitvoerende macht juist meer in evenwicht te brengen.114
Het duurde tot in 1784 voor bij orangisten het besef doordrong dat de staatsgezinde
conceptie van het stadhouderschap door de patriotten in een andere vorm werd
verkondigd. Veel systematische kritiek op de terminologie van de scheiding der
machten werd sindsdien vanuit orangistische kant overigens niet ontwikkeld. De één
stelde dat de uitvoerende macht noodzakelijkerwijze juist wél invloed op de
wetgevende diende te hebben, omdat alleen zo voorkomen kon worden dat er
onuitvoerbare bevelen werden gegeven.115 Een ander trok een vergelijking met de
Heilige Drieëenheid en concludeerde dat een scheiding der machten niets minder
dan een politiek socianisme was.116 Velen hielden simpelweg vast aan het idee van
het stadhouderschap als onderdeel van een gemengde constitutie, zonder de dlscussie
over de scheiding der machten werkelijk aan te gaan. Een van de uitzonderingen was
Elie Luzac, die in De Vaderlandsche Staatsbeschouwers pogingen deed de patriotse
claims te weerleggen dat de uitvoerende macht geen invloed had op de wetgevende
macht, maar de wetgevende macht wel totale controle over de uitvoerende. Zijn taak
was gecompliceerd. Enerzijds moest hij ontkennen dat de drie machten werkelijk
gescheiden konden worden, aangezien de verdediging van de stadhouderlijke invloed
op de basiscolleges, dat wil zeggen op de wetgevende macht, anders geen kans had.
Maar aan de andere kant wilde hij ontkennen dat de stadhouder, als hoofd van de
uitvoerende macht, een ondergeschikte positie innam ten opzichte van de Staten. In
die zin verdiende het zelfstandige karakter van met name de uitvoerende macht juist
nadruk.
Volgens Luzac hadden de patriotten zich door de Amerikaanse revolutionairen
volledig laten misleiden. Die zouden verwarring hebben gezaaid door bij het opstellen
van hun constituties aan de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht een
onafhankelijke status te verlenen en daarnaast nog de opperste macht bij het volk te
laten.117 Volgens Luzac had Montesquieu met zijn scheiding der machten slechts
diverse capaciteiten van het soevereine gezag onderscheiden.118 Luzac vergeleek de
relatie tussen soevereiniteit en scheiding der machten met de werking van het
menselijk brein dat in het verstand en het geheugen verschillende capaciteiten had
zonder dat die elkaar tegenwerkten.119 Alleen om praktische redenen had de soeverein
(de vroegere landsheren) in het verleden delen van de wetgevende (bij voorbeeld het
aanstellen van magistraten), de uitvoerende en de rechterlijke macht overgedragen
aan anderen, onder wie de stadhouders. Als men de stadhouder als de ‘chef van de
uitvoerende macht’ wilde beschouwen, moest men zich realiseren dat hij in die
capaciteit wel de bevoegdheid had om de wetten te doen nakomen en de rechterlijke
vonnissen uit te voeren, maar niet onder de verplichting stond ‘om de afzonderlyke
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bevelen van den Souverein uit te voeren’.120 Maar feitelijk bestond het stadhouderschap
uit meer dan dat. Volgens Luzac verenigde de stadhouder in zijn persoon ook delen
van de wetge-
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vende macht en was hij behalve chef van de uitvoerende macht ook de chef van de
rechterlijke.121 De drie machten konden volgens hem nooit in oppositie staan tot
elkaar; zij dienden elkaar te versterken. Dat was bij het stadhouderschap als cumulatie
van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke bevoegdheden duidelijk het geval. De
patriotse leer zou volgens Luzac echter op een rigoureuze manier deze samensmelting
van macht aan stukken snijden en het stadhouderschap zijn potentie ontnemen. In
hun aanval op het stadhouderschap leken de patriotten, ondanks de veranderde
terminologie, vooral op voortzetters van de staatsgezinde traditie.122
Hoe de scheiding der machten in verband met het stadhouderschap exact moest
worden geïnterpreteerd was in patriotse kringen echter geenszins bij voorbaat
duidelijk. Er waren puristen die in het hele proces van nominatie, selectie en
verkiezing van de wetgevende macht op geen enkel moment de stadhouder in beeld
wilden zien verschijnen. De geringste sturing door de stadhouder zou volgens deze
groep duiden op een corrumperende invloed van de uitvoerende macht op de
wetgevende. Anderen zochten naar een compromis en hadden daarvoor ook duidelijke
argumenten. Van der Capellen dacht in dit verband aan een mogelijke Pruisische
reactie, anderen meenden dat een balans van drie machten, dus mét de stadhouder,
in de hele benoemingsprocedure voor leden van de wetgevende macht de grootste
waarborg was voor politieke stabiliteit. Bij het zoeken naar concrete
hervormingsvoorstellen begon het onderscheid tussen patriotten en
stadhoudersgezinden zijn toepasbaarheid te verliezen. De verschillen kwamen
duidelijk aan het licht in de stad Utrecht waar het verzet tegen het regeringsreglement
spoedig serieuze vormen aannam. Utrecht vervulde in zijn verzet een pioniersfunctie
en de uitkomst van het proces met alle daarbij gehanteerde argumenten trok ook de
aandacht in de andere provincies. Nadat de statenvergadering in 1784 om een
inlevering van alle bezwaren had gevraagd, bleken er niet alleen aanpassingen te
worden verlangd, maar kwam er ook een plan voor een geheel nieuw reglement in
de openbaarheid. Het constitutionele vraagstuk van de scheiding der machten werd
in die context zowel voorwerp van een staatkundige discussie als van een scherpe
en zeer complexe politieke machtsstrijd die in het contemporaine taalgebruik werd
gereduceerd tot een conflict tussen ‘Oranjegezinden’, ‘aristocraten’ en ‘democraten’.
Over deze Utrechtse revolutie en het kristallisatieproces van politieke plannen en
rechtvaardigingen is veel bekend. De meeste aandacht is uitgegaan naar de eisen en
de ontstaansgeschiedenis van het zogenoemde conceptreglement, dat gesteund werd
door de gewapende burgers van het exercitiegenootschap ‘Pro Patria et Libertate’,
maar dat volgens recente inzichten is opgesteld in de geheime politieke club ‘Getrouw
voor 't Vaderland’. Bij die club zouden behalve Max en Egbert d'Yvoy als broers
van het vroedschapslid Paulus d'Yvoy, in ieder geval ook Quint Ondaatje en Pieter
't Hoen betrokken zijn geweest.123 De eerste twee vormden de link met een deel van
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Luzacs interpretatie van de scheiding der machten stond in een conservatieve traditie. Zie
bij voorbeeld een anonieme noot in een door patriotten gewaardeerde vertaling van
Montesquieu's Esprit des Loiz. De geest der wetten, door den heere baron De Montesquieu.
Uit het Fransch vertaald door mr. Dirk Hoola van Nooten, ... Met wijsgerige en staatkundige
aanmerkingen, zo van eenen onbekenden, als van den vertaaler (4 dln; Amsterdam: Willem
Holtrop, 1783-1785) I, 541-545. Vgl. Velema, ‘Republican readings of Montesquieu’, 16-18.
Van Sas, ‘Politiek als leerproces’, 21-24.
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gerij, terwijl 't Hoen als redacteur van De Post van den Neder-Rhyn publicitaire
diensten kon verrichten. Door het belang van deze uiteindelijk succesvolle en goed
georganiseerde politieke groepering is aan het geluid van het zogenaamde ‘politieke
midden’ vrij weinig aandacht besteed. Toch is het goed ook die groep nog eens kort
onder de aandacht te brengen, vooral omdat zo duidelijk wordt welke opties er in
1784 aanwezig waren en welke argumenten er ter verdediging werden gebruikt. Juist
het bestaan van geloofwaardige alternatieven dwong de voorstanders van het
conceptreglement tot nieuwe inspanningen en met name op het publicitaire front
leverde dat enkele interessante stukken op van onder meer Ondaatje.
Toen de klachten over het oude regeringsreglement van 1674 werden
geïnventariseerd bleek er behalve het conceptreglement ook een voorstel aanwezig
dat ten aanzien van de stadhouder iets milder was. Het droeg de naam van de advocaat
J.F. Gobius die tot dan toe voor patriot was doorgegaan. Zijn concurrerende plan
ontketende scherpe reacties en waarschuwingen voor de geest van consensus. Het
opvallende pamflet Middelen tot herstel van Neerlands vryheid waarschuwde zelfs
de provincies Gelderland en Overijssel dat er in Utrecht een gevaarlijk ‘plan van
assopiatie, moderatie, of reconciliatie’ was gepubliceerd.124 Het moment van de
waarheid zou nu aangebroken zijn: ‘Ziet ook het jaar van 1784 aan, als een omgekeerd
jaar van 48, waarin uwe vryheid ten roof is geworden, en dat thans de crisis daar is
om weder den opkomst en voorspoed van uwe staat en provincie voor altoos te
bevestigen, of uwen ondergang voor eeuwig te berokkenen.’125 De hoogdravende
tekst matkeert duidelijk de radicalisering in Utrecht. Het plan van Gobius werd later
ook inhoudelijk bestreden en als belangrijkste opinievormers kwamen hier de namen
van Adolus den Opmerker en Ondaatje naar voren. Adolus was vrijwel zeker het
pseudoniem van Van Irhoven van Dam, al zaten in de Staatkundige bydragen van
Adolus den Opmerker ook stukken van Ondaatje.126 Tussen het plan van Gobius en
het conceptreglement, zo
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Middelen tot herstel van Neerlands Vryheid, 12. Gezien de programmatische inhoud zou het
niet verrassend zijn als deze oproep uit de gelederen van de opstellers van het
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Er is geen zwart-op-wit bewijs, maar er zijn wel duidelijke indicaties. W.P. Sautijn Kluit
vermoedde dat Ondaatje zich achter de naam Adolus den Opmerker verschool. Hij baseerde
zich daarbij uitsluitend op de titel van het pamflet Missive aan den heer P.P.J. Ondaatje,
dienende tot wederlegging der missivens van Adolus den Opmerker, geadresseerd aan den
wel edelen zeer geleerden heer mr. Joan Fredrik Gobius junior, advocaat te Utrecht (Utrecht:
G.T. van Paddenburg, 1784) [Knuttel 20960]. In het pamflet zelf worden Ondaatje en Adolus
echter niet met elkaar vereenzelvigd. Dat gebeurt evenmin in de Staatkundige bydragen van
Adolus den Opmerker (2 dln.; Utrecht: J.M. van Vloten, 1784) waarin sommige onderdelen
geen auteursnaam vermelden, andere echter zijn ondertekend met ‘Adolus’ en een enkele
keer met ‘Ondaatje’. Er zit zelfs een briefwisseling in tussen Adolus en Ondaatje. Deze kan
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bleek, zaten twee fundamentele verschillen. Ten eerste sprak het plan van Gobius
zich uit tegen het nut van een burgercommissie. Op de functie van dit orgaan zal in
hoofdstuk 8 nader worden ingegaan. Het tweede verschilpunt betrof de vraag of, op
basis van een nominatie, de electie van vroedschapsleden door de stadhouder mocht
geschieden.
Dit laatste punt lijkt misschien van ondergeschikt belang, maar dat was voor de
hoofdrolspelers destijds zeker niet het geval. In het plan van Gobius zou de stadhouder
uiteindelijk de electie doen van vroedschapsleden, maar het was niet de bedoeling
dat hij daaraan een grote invloed zou ontlenen. De nominatie van vier kandidaten
zou namelijk geschieden door de burgerij, waarna de vroedschap dat getal zou
terugbrengen tot twee. Daaruit zou vervolgens de stadhouder zijn keuze mogen
doen.127 Volgens Gobius of de verdedigers van zijn plan kreeg de stadhouder hiermee
geen aandeel in de wetgevende macht, maar hooguit een zekere invloed. Ook wilde
men de electie niet als een recht van het stadhouderschap zien, maar als een recht
van de burgerij dat terwille van de stabiliteit door de stadhouder zou worden
uitgeoefend.128 De stadhouder bleef in deze opzet een essentieel element in de
machtsbalans. Pogingen tot monarchale of aristocratische clientèlevorming werden
onmogelijk geacht omdat het onwaarschijnlijk was dat de burgers ooit iemand zouden
kunnen nomineren die zowel het karakter van een ‘aristocraat’ als dat van ‘eenen
slaafschen hooveling’ bezat.129 En uitsluitend een dergelijke politieke schizofreen
had volgens Gobius kans om na de nominatie de beide volgende schiftingen te
overleven. De stadhouder vervulde in deze procedure dus zijn natuurlijke rol van
tegenwicht tegen oligarchisering, zonder zelf een bedreigende factor voor de burgerij
te vormen. Het gematigde voorstel was echter, wellicht vooral door
zijntegemoetkomende karakter, niet in staat belangrijke steun onder de burgerij van
Utrecht te verwerven. Actieve politieke propaganda en enige intimidatie deden hier
hun werk.130
Op het moment dat het plan van Gobius openbaar werd gemaakt was namelijk in
de kringen van ‘Getrouw voor 't Vaderland’ de ‘brainstormfase’ en het aftasten van
de mogelijkheden voor steun onder de burgerij al achter de rug. Max d'Yvoy had als
Ultrajectinus al in januari 1784 in De Politieke Kruyer een voorzet gegeven, waarbij
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weliswaar fictief zijn, maar ook echt. Van zwaarder gewicht lijken de overeenkomsten in
argument en stijl tussen de stukken van Adolus en de inhoud van zowel de Vyfde missive
van Candidus als van de Correspondent, een periodiek waarvan Adolus' Staatkundige
Bydragen een opvolger was. Achter Candidus verschool zich Van Irhoven van Dam. Het
lijkt dan ook het meest waarschijnlijk dat hij het pseudoniem Adolus heeft gebruikt en dat
Ondaatje onder zijn eigen naam slechts voor bepaalde stukken van de Staatkundige Bydragen
verantwoordelijk was. Zie: W.P. Sautijn Kluit, ‘De Post van den Neder-Rhyn’, Bijdragen
voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde X [nieuwe reeks] (1880) 293-385, aldaar
306-307. Voor Van Irhoven van Dam als Adolus pleitte al in 1928: A. de Kempenaer,
Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op mr. J.I. van Doorninck's
Vermomde en Naamlooze Schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en
Vlaamsche letteren (Leiden z.j.) 8.
Pointen tot redres der bezwaaren op het regerings-reglement van de jare 1674, ... (1784)
159-160. [Knuttel 20953]
Missive aan den heer P.P.J. Ondaatje, 6-19.
Idem, 43.
Voor de gang van zaken in het schuttersvendel Het Papenvaandel, waarvan Gobius zelf
kapiteinluitenant was: A. van Hulzen, Utrecht in de patriottentijd (Zaltbommel 1966) 93-97.
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hij de electie van vroedschapsleden door de stadhouder volledig uitsloot.131 In De
Post van den Neder-Rhyn was drie maanden later een voorlopige versie van het
conceptreglement gepubliceerd, naar aanleiding van de geruchten dat er een
compromis werd voorbereid.132 Dit betrof niet de aanmerkingen die Gobius spoedig
zou publiceren maar een idee dat, als het werkelijkheid zou worden, voor de burgerij
nog veel on-

131
132

De Politieke Kruyer II, nr. 102, 1478-1479.
De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 223, 608-612.
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gunstiger was. Volgens het gerucht werden er voorbereidingen getroffen voor een
procedure waarbij de nominatie voortaan door de vroedschap zelf zou worden verricht.
Een delegatie van 100 man uit de burgerij zou slechts het getal van de twaalf
genomineerden mogen terugbrengen tot zes, waarna de stadhouder de electie zou
doen.133 In dit geval zou de vroedschap zelf de meeste troeven in handen houden en
daarmee was het contrast met het voorontwerp van het conceptreglement dat nu werd
gepubliceerd maar al te duidelijk. In hoeverre het gerucht op waarheid berustte is
niet te achterhalen, maar niettemin voelden de leden van ‘Getrouw voor 't Vaderland’
zich vanwege het gerucht gedwongen tot een tegenzet. Door via 't Hoens De Post
van den Neder-Rhyn het in voorbereiding zijnde conceptreglement te laten uitlekken,
probeerde men de gewapende burgerij al voor te bereiden op het feit dat de stadhouder
de electie van vroedschapsleden moest worden ontnomen en dat de burgerij in de
hele procedure een veel belangrijkere rol kon spelen. In het spoedig daarna
gepubliceerde conceptreglement werd namelijk voorgesteld dat de burgerij via een
ingewikkeld stelsel een nominatie zou produceren van drie
kandidaat-vroedschapsleden, waaruit vervolgens de vroedschap zelf de electie zou
doen. De stadhouder behield slechts de electie van burgemeesters (genomineerd door
de burgerij) en schepenen (genomineerd door de vroedschap).134
Het conceptreglement werd uiteindelijk met het grote aantal van 1215
ondertekenaars ingeleverd bij de statencommissie als nummer drie. Het verschil met
nummer zeven, het plan van Gobius dat als amendement op het conceptreglement
was ingediend, leek in feite niet zo groot. Kreeg de stadhouder als onderdeel van de
uitvoerende macht werkelijk een aandeel in de wetgevende macht wanneer hij slechts
uit een lijst van twee kandidaten mocht kiezen? Gobius vond van niet. Zijn plan was
echter storend voor de organisatie die achter het conceptreglement zat. Bovendien
leek het wat de verkiezing van vroedschapsleden betrof sprekend op plan nummer
4 dat van de Staten afkomstig was en door Ondaatje c.s. werd verworpen.135 Net als
het plan van de Staten raakte het plan Gobius ook een andere belangenstrijd. De
problematiek rond de stadhouderlijke rechten van electie stond namelijk niet op
zichzelf, maar was verweven in de krachtmeting tussen de drie leden van de Utrechtse
statenvergadering, dat wil zeggen de geëligeerden (vertegenwoordigers van de
geseculariseerde kapittels), de ridderschap en de steden.
De stad Utrecht domineerde in de praktijk het derde lid van staat en gaf dan ook
de toon aan in deze oude machtsstrijd.136 Zij die het conceptreglement voorbereidden
of in ieder geval steunden, verwierpen de stadhouderlijke electie niet alleen vanwege
de afkeer van een al te machtig stadhouderschap, aangezien dat probleem was
aangepakt door de burgers te laten nomineren en de vroedschappen voor het leven
te benoemen. Vooral poogde men voorgoed te voorkomen dat de eerste twee leden
van staat misbruik zouden maken van een goede verstandhouding met de stadhouder
als die via de electie van vroedschapsleden toch invloed kon uitoefenen op de regering
van de stad Utrecht. De stadhouderlijke ‘invloed’ werd op statenniveau geïterpreteerd
133
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Idem, nr. 222, 601.
Pointen tot redres, 22-26.
Vgl. 1. Vijlbrief, Van anti-aristocratie tot democratie. Een bijdrage tot de politieke en sociale
geschiedenis der stad Utrecht (Amsterdam 1950) 191.
Vgl. Gabriëls, Heren als dienaren, 22-24.
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als een aanslag op de soevereiniteit van het derde lid van staat en op stedelijk niveau
als een inbreuk van de uitvoerende macht op de wetgevende macht van de vroedschap.
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In het reeds gememoreerde pamflet Middelen tot herstel van Neerlands Vryheid
waarschuwde men krachtig tegen gekonkel van de eerste twee leden van staat,
waarvan de bedoeling zou zijn om ‘de toeneemende magt van de stad, waarin de
majesteit van onze burgery bewaard word, tegentegaan’.137 In de Staatkundige
Bydragen van Adolus keerde dit thema terug. Hier werd gesproken van ‘eene
wanvoegelijkeid en eene onevenredige verdeeling der souverainiteit van Utrechts
drieledigen staat’, als het eerste lid, de geëligeerden, voor de electie niet van de
stadhouder afhankelijk was en het derde lid wel.138 Zo zou de mogelijkheid blijven
bestaan dat geëligeerden en ridderschap samenwerking zouden zoeken met de
stadhouder ten nadele van het derde lid.139 Nadrukkelijk betoogde Adolus dat de
stadhouder niet op het gewoonterecht een beroep kon doen (men sprak van ‘usantie’)
voor zijn recht van electie, maar dat hij, in plaats van zich op een ‘tacitus consensus’
te beroepen, een ‘consensus expressus’ van de burgerij over moest kunnen leggen.140
Zo'n vastgelegde overdracht bestond er echter niet; het reglement van 1674 wilde
hij althans niet als zodanig accepteren. In feite wilde Adolus geen enkele overdracht
uit het verleden, ook geen legitieme accepteren, omdat dit zowel de principes van
een republiek als die van het natuurrecht zou schenden. Dit voerde hem tot de
conclusie dat ‘het recht van electie nimmer aan den stadhouder toekoomt, maar in
den boezem onzer vrije regeering, onherroepelijk verblijven MOET, om dat het
onvervreemdbaar is’.141 Het argument diende een duidelijk doel. Het was gericht
tegen de ‘moderatie’ die Gobius zou nastreven en die ook volgens Adolus funest
was voor de belangen van de stad Utrecht.142
Ook uit de correspondentie van ‘Getrouw voor 't Vaderland’ blijkt dat de
krachtmeting tussen de verschillende leden van staat een belangrijke rol speelde in
de kwestie van de stadhouderlijke electie van vroedschapsleden. De strijd om de
invoering van een nieuw regeringsreglement voor de provincie Utrecht, die in 1784
losbrandde, viel samen met de pogingen om de hertog van Brunswijk uit de omgeving
van de stadhouder te verwijderen. Die kwestie dwong ook de Staren van Utrecht tot
een uitspraak, waardoor de loyaliteiten ten aanzien van het stadhouderlijke kamp
duidelijker zichtbaar werden. In de stad Utrecht was een meerderheid tegen de herrog
ontstaan, maar het college van geëligeerden steunde Brunswijk. De ridderschap had
daarmee een beslissende stem, maar die was intern verdeeld. Binnen ‘Getrouw’
hoopte men dat ‘de soogezegde jonge ridders de ouden in deezen de broek [zouden]
opbinden’, waardoor zij wellicht een krappe meerderheid van één stem in dat college
konden bereiken.143 Vanuit ‘Getrouw’ werd een Hollandse correspondent aangespoord
om vanuit die provincie de jonge ridders in Utrecht aan te moedigen want ‘de stad
is klaar, de geëligeerden deugen niets, het hangd dus van de meerderheid af’.144 De
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Middelen tot herstel van Neerlands vryheid, 4.
Staatkundige bydragen van Adolus den Opmerker I, 28.
Idem, 28-31.
Idem, 75.
Idem, 80.
Idem, 65.
Kneppelhout van Sterkenburg ed., ‘Politieke brieven uit de jaren 1784, 1785 en 1786’, 267.
Vgl. met een gesprek tussen de prins en G.J. van Hardenbroek over de kritischer houding
van de jongere generatie ridders in Utrecht: Van der Meulen ed., Gedenkschriften Hardenbroek
IV, 451-453.
Kneppelhout van Sterkenburg ed., ‘Politieke brieven uit de jaren 1784, 1785 en 1786’, 268.
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kwestie Brunswijk maakte in de stad Utrecht opnieuw duidelijk hoe moeilijk de
verhoudingen binnen de Staten konden liggen. Het idee dat de stadhouder bij deze
competentiestrijd ook in de
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Afbeelding 11: ‘Het gerichtshof van Mars gesloopt’: Patriotse prent op de succesvolle bestrijding van
de militaire jurisdictie, in het bijzonder de afschaffing van de Hoge Krijgstaad bij resolutie van de
Staten-Generaal in december 1783. Door K.F. Bendorp, naar een ontwerp van R. Arends. (Eerste
vervolg der vaderlandsche merkwaerdigheden in het wonderjaar 1783 (Dordrecht J.Ph. Streccius,
1783)).
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toekomst een rol, hoe marginaal ook, zou blijven spelen, was voor de leden van
‘Getrouw voor 't Vaderland’ en ‘Pro Patria et Libertate’ onaanvaardbaar.
Utrecht was weliswaar de eerste stad waar zich een volwassen revolutionaire
beweging ontwikkelde, maar de argumenten die bij de aanval op de dominante rol
van het huis van Oranje werden aangevoerd waren zeker niet uniek voor het Sticht.
Ook elders eisten patriotten dat de wetgevende macht grotendeels (de gematigden)
dan wel geheel (de radicalen) gezuiverd moest worden van iedere invloed van een
Oranjetelg. Aangezien de wetgevende macht gelijk werd gesteld aan soevereiniteit
betekende dit dat in het extreme geval Willem V in het geheel geen jura majestatica
mocht bezitten of uitoefenen. Met deze conceptie werd de orangistische visie op het
stadhouderschap als onderdeel van een gemengde constitutie scherp aangevallen.
De consequentie hiervan moest zijn dat de stadhouder elke invloed werd ontzegd op
de samenstelling van de wetgevende colleges in de steden, aangezien het patriottisme
zich daar het eerst ontwikkelde. Het betekende daarnaast ook het opnieuw oplaaien
van oude conflicten, die nu ten nadele van Willem V werden beslecht. Als
kapitein-generaal moest hij in 1783-1784 slikken dat de Hoge Krijgsraad werd
afgeschaft en het systeem van militaire jurisdictie in civiele delicten ophield te bestaan
(afbeelding 11). Ook het recht van patent, dat wil zeggen het recht om garnizoenen
te verplaatsen, werd door de Staten van verschillende provincies weer opgeëist.
Bovendien gingen er steeds meer stemmen op om de ambten van Willem V te scheiden
of in ieder geval aan een strikte instructie te onderwerpen. Daarin zou in het bijzonder
de plicht moeten worden opgenomen tot periodieke verantwoording aan de Staten.
Aan het afschaffen van het stadhouderschap werd eigenlijk niet gedacht en ook
was men bereid de erfelijkheid in het huis van Oranje te blijven accepteren. Die
uiterlijkheden vielen echter in het niet bij de ‘republikanisering’ van de positie van
Willem V, die niet zonder reden door prinsgezinden werd beschouwd als een totale
omwenteling van het politieke bestel. Het feit dat Willem V simpelweg niet werd
geaccepteerd als het Eminente Hoofd van staat was wellicht de reden dat zijn hoofd
fysiek gesproken niet hoefde te rollen. De patriotten voelden zich te zeer republikein
om via een dergelijke daad in feite te erkennen dat zij in een monarchie hadden
geleefd. Bovendien hadden zij niet zozeer moeite met de prins van Oranje als wel
met een opeenstapeling van rechtmatige en onrechtmatige bevoegdheden die met
een monarchale symboliek werd omgeven. De patriotten wilden de prins van Oranje
niet als Eminent Hoofd van staat, maar wel als eerste dienaar van de Nederlandse
Republiek. Toen Van der Marck door een buitenlandse vorst werd gevraagd of de
patriotten in de Republiek van de Loevesteinse factie waren, antwoordde hij dan ook
niet bezijden de waarheid dat ‘die soogenaemde Loevesteyners genoegsaem
uitgestorven waren; dan dat de jegenswoordige bedaerde patriotten de sodanige
waren, die het abusive in 's princen macht wilde verbetert hebben, ten einde een
vaster, duursamer en dragelijker gouvernement te verkrijgen’.145 Maar in de praktijk
kwamen de patriotse eisen, zeker in Holland, soms dicht bij de Loevesteinse ofwel
staatsgezinde denkbeelden, ook al stond een nieuw stadhouderloos tijdperk niet op
het programma. Willem V liet zich in deze periode dan ook niet ten onrechte ontvallen
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Van der Marck in een gesprek met Karel Willem Ferdinand regerende hertog van
Brunswijk-Wolfenbüttel: Krämer ed., Gedenkschrifien Hardenbroek V, 289.
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dat er, bij voortgang op deze weg, van hem niets meer overbleef dan ‘un vain fantôme,
comme le doge de Vénise’.146
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Brief van Willem V aan de hertog van Brunswijk-Luneburg, Den Haag, 2 juli 1784: Krämer
ed., Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau 5e serie, III, 281.
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Afbeelding 12: ‘De Burgerwapenhandel’: Minerva beveelt de burgerwapening aan bij de
Vrijheidsmaagd. In de gedaante van Mercurius krijgt De Post van den Neder-Rhyn opdracht om deze
goede raad in het land te verspreiden. De slaafse ketenen, die op de achtergrond gesmeed worden,
zullen dan onschadelijk blijken. Door K.F. Bendorp. Uit: Eerste vervolg der vaderlandsche
merkwaerdigheden in het wonderjarr 1783 (Dotdrecht: J.Ph. Streccius, 1783).
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5 Burgersoldaten en soldaatburgers
Geene deugden zijn aan elkander onafscheidbaarer verknogt dan de vrijheid
en dapperheid. Geen volk verdient vrij te zijn, dan 't welk in staat is om
zelve zijne vrijheid te handhaven. Welk vrij gemeenebest der oudheid
heeft zich staande gehouden, anders dan door gewapende dapperheid?
Rome, Carthago, Athenen, Sparte, Thebe, hadden hunnen roem, hunne
vrijheid, te danken aan hunne heldenmoed. Iedere Romein was een
krijgsheld, iedere burgemeester een veldheer. Hun grootste roem, was de
wapenen te voeren voor hun vaderland: het was een voorrecht dat alleen
den vrijgeboorenen beschooren was, en hem onderscheidde van zijne
slaaven. Dan, wat behoeft men bewijzen te ontleenen uit de geschiedenissen
der oude volken! ons Nederland zelve strekt daar van het voldingendste
bewijs.
Vaderlandsche bespiegelingen (Utrecht 1785).
Naarmate patriotse publicisten er beter in slaagden het beeld ingang te doen vinden
van een door de stadhouder bedreigde vrijheid, riepen zij automatisch een essentiële
nieuwe vraag op. Wat waren dan wel de kernbestanddelen van republikeinse vrijheid,
afgezien van de volledige vrijheid van drukpers die men in de praktijk al had
veroverd? Kenmerkte de ware republiek zich simpelweg door de afwezigheid van
een koning of iemand die daar veel op leek? Of had vrijheid in essentie ook een
positieve lading en vroeg zij om een continue waakzaamheid, zo nodig offers, van
alle ware burgers? De eerste interpretatie vormde de kern van het staatsgezinde
republikanisme. Dit was het systeem van de Ware Vryheid ofwel de Loevesteinse
traditie, ontstaan in oppositie tot de ambities van het geslacht Oranje-Nassau. Die
traditie werkte door tot in de jaren tachtig van de achttiende eeuw, zij het dat de
volledige afschaffing van het erfstadhouderschap nauwelijks meer als een reële optie
werd gezien. In de praktijk wilde men het erfstadhouderschap echter alleen pro forma
intact laten en zeker in Hollandse regentenkringen waren er plannen voor een dergelijk
ambt in volledig afgeslankte en ondergeschikte stijl. De andere interpretatie was een
visie die in de jaren tachtig duidelijk veld won. Dit republikanisme overlapte de
staatsgezinde traditie wat betreft de afkeer van een stadhouderlijk stelsel in vol ornaat.
Maar voor het overige bestond het uit wezenlijk andere opvattingen over de positieve
kenmerken van een vrije republiek. In het nieuwe republikanisme namen actieve
burgers een essentiële plaats in, zowel in militair als in politiek opzicht. Het
onderscheid russen beide vormen van activisme was daarbij kunstmatig. Politieke
en militaire deugden waren onderdeel van één en hetzelfde republikeinse
burgerschapsideaal.

5.1 De gewapende burger als vrijheidsideaal
In de Nederlandse geschiedschrijving kennen we Jacobus Bellamy (1757-1786)
vooral als dichter. De Zeeuw studeerde in de jaren tachtig in Utrecht en genoot be-
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kendheid om zijn vernieuwende poëzie, die met eenvoud van stijl sterk appeleerde
aan het gevoel. Dat Bellamy zijn dichtersgaven ook wel ten dienste van het
patriottisme stelde is bekend. Enkele van zijn bijdragen aan De Post van den
Neder-Rhyn laten weinig twijfel over zijn politieke opvattingen, al werd hij nooit
een echte activist zoals Quint Ondaatje. De laatste was niet alleen een studiegenoot
van Bellamy, maar ook een huisgenoot. Er is een aardige anekdote overgeleverd
door Bellamy die zich ergert aan ‘dat eeuwige gedruisch’ van Ondaatje en zijn
gewapende, politieke vrienden dat hem, Bellamy, doet verlangen naar een rustiger
oord.1 Beide huisgenoten hadden een verschillend temperament, maar deelden ook
een passie. Zowel Ondaatje als Bellamy waren er ten diepste van overtuigd dat in
een vrije republiek een gewapende burgerij noodzakelijk was. Ondaatje gaf daaraan
vooral in zijn openbare optreden uiting, Bellamy deed dat in enkele geschriften. Hij
was de auteur van een Leerrede die vanuit bijbelse context tot de burgerwapening
aanspoorde en in zijn archief is nog een onafgeronde, korte verhandeling gevonden,
waarin in een notedop de patriotse ideeën over de burgerwapening zijn terug te
vinden.2 Bovenaan de Leerrede stonden twee motto's. Het ene was een verwijzing
naar de republiek Sparta, het ander een citaat uit de Nederlandse vertaling van Caton,
ou entretien sur la liberté.3 Daarnaast vinden we in zijn gedichten over Johan Derk
van der Capellen, de ‘vader’ van de burgerwapening, enkele verwijzingen naar de
vertaling van Cato's letters, dezelfde bron die door zijn huisgenoot Ondaatje in de
gespannen zomer van 1785 in herinnering werd geroepen om de burgerij op zijn
waakzame rol te wijzen.4 Het idee van een gewapende burgermacht stond ook in de
Nederlandse Republiek blijkbaar in verband met het klassiek republikeinse
gedachtengoed. Dat geeft ook het motto boven dit hoofdstuk aan uit een pamflet dat
waarschijnlijk door Bellamy geschreven is.5 De eerste aanwijzing dat het ideaal van
de gewapende burger weer aantrekkingskracht begon uit te oefenen da1
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Op 13 oktober 1783 schreef Bellamy aan zijn verloofde: ‘Mijn hoofd rookt van al het gewoel,
dat thans op onze kamer is. Dezen middag zal het genoodschap afvuren; de stad is vol
vreemdelingen en onze kamers hebben er gedurig ook iets van. Utrecht is volkomen het
toneel van verwarring. Ik wenschte, dat ik met u op een goed dorp, ver van alle woelingen
verwijderd, gerust mijn dagen eindigen mocht! Dat eeuwige gedruisch van die politieke
vrienden verveelt mij schrikkelijk! Op de andere kamer [van Ondaatje] is er een leven, dat
men noch hooren noch zien kan. Leidsche, Haagsche officieren, burgemeesters van Wijk,
....’ Geciteerd in: Van Hulzen, Utrecht in den patriottentijd, 174.
J.A. Nijland, Leven en werken van Jacobus Bellamy (1757-1786) I (2 dln.; Leiden 1917)
394-406; Idem II, bijlage 10, XV-XVIII.
Het eerste citaat luidde: ‘De wetgever wilde, dat elk Spartaan soldaat zijn zou. De burgers,
zonder onderscheid op de rol aangeschreven, maakten eene nationale krijgsmagt uit, die
altijd gereed was om te vegten en te sterven. De republiekschgezinde heldhaftigheid was een
algemeen gevoelen. De republiek Sparta.’ Bellamy noemde geen bron, maar de passage blijkt
ontleend aan p. 61 van de verhandeling van Edward Montagu die, via de Franse bewerking
en in het Nederlands vertaald, is opgenomen in Simon Styls Opkomst en bloei (1774) [zie
hoofdstuk 1]. Het citaat uit Caton, ou entretien meldde; ‘'t is onmooglijk, heldhafrige
gevoelens bij een volk te zien hervoordspruiten, 't welk zich zelven genoeg veragt, om in
slavernij te kruipen’; Leerrede voor het volk van Nederland, naar Nehemia IV. vs. 14-17
(Holland 1784). [Knuttel 20860]
Nijland, Leven en werken van Jacobus Bellamy I, 366 en 368. Voor Ondaatje: De Post van
den Neder-Rhyn VII, nr. 353, 347-354, aldaar 353-354.
Vaderlandsche bespiegelingen (Utrecht: J.M. van Vloten, 1785) 70-71 [Knuttel 21048]. In
het boek van Nijland over Bellamy wordt dit pamflet niet vermeld. Dat de auteur uit Utrecht
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teert echter al van de jaren zeventig, toen namelijk Van der Capellen het militiepamflet
van Andrew Fletcher vertaalde en in druk liet verschijnen.6
In moderne studies over het achttiende-eeuwse politieke denken in Groot-Brittannië
is Andrew Fletcher, zoals eerder uiteengezet, een belangrijke plaats gaan innemen,
vooral vanwege de historische analyse uit zijn pamflet uit 1698. Fletcher interpreteerde
hierin het bestaan van staande legers als een duidelijk signaal van politieke corruptie
en beperkte zijn analyse geenszins tot de Britse eilanden. In geheel Europa zouden
sinds 1500 burgermilities zijn vervangen door huurlegers en staande legers. De
vrijheidslievende en actieve burger, aldus Fletcher, maakte steeds meer plaats voor
de beroepssoldaat, die volstrekt afhankelijk was van de vorst die als zijn broodheer
optrad. Fletcher leverde met zijn Discourse of government niet alleen de origineelste
bijdrage aan de Britse debatten over het staande leger van koning-stadhouder Willem
III, maar ook ‘a remarkable historical analysis of the progress of corruption throughout
Europe’.7 Dit Europese perspectief maakte het pamflet voor Van der Capellen
natuurlijk zo aantrekkelijk, want daardoor had het ook waarde voor de interpretatie
van de militaire verhoudingen in de Nederlandse Republiek.
De combinatie Fletcher-Van der Capellen maakte in de jaren zeventig echter nog
weinig indruk. Fletchers verhandeling was voor de meeste lezers een laat
zeventiende-eeuws produkt dat verder weinig relevant leek. Van der Capellen kon
maar weinig lezers ervan overtuigen dat de visie van Fletcher ook voor de Nederlandse
Republiek van driekwart eeuw later nog betekenis had. De omstandigheden waren
er ook nog niet naar om die visie op te dringen, zoals Van der Capellen later toegaf.8
Kenmerkend voor de relatieve rust in 1774 was dan ook dat Van der Capellen in zijn
voorwoord duidelijk maakte dat hij het aan zijn lezers overliet om te oordelen over
het nut van Fletchers inzichten. Wat hij er zelf uit had geconcludeerd bleef
onbesproken. Het lijkt echter duidelijk dat Van der Capellen zelf in eerste instantie
de verhandeling van Fletcher heeft gelezen in de context van de Nederlandse debatten
in de jaren zeventig over de uitbreiding van vloot of leger.
In 1781 was de situatie in de Republiek door de Engelse Oorlog drastisch gewijzigd.
De economische schade en de krampachtige militaire reactie van Nederlandse kant

6

7
8

afkomstig was is vrij waarschijnlijk, gezien de speciale aandacht voor deze stad (zie aok
opmerking van W.P.C. Knuttel in zijn pamflettencatalogus). Ook aan zijn enthousiasme voor
de burgerwapening hoeft niet te worden gerwijfeld. Aan die beide voorwaarden voldoet
Bellamy. Wat concreet in zijn richting wijst is dat het pamflet niet alleen een motto heeft
ontleend aan een gedicht van ‘Zelandus’ (Bellamy's pseudoniem), maar dat de auteur ook
zelf blijkt geeft van een speciale belangstelling voor de dichtkunst. Onder de verderop
afgedrukte; dichtregels zijn er bovendien weer enkele van Zelandus. Ten slotte blijkt uit de
passage die als motto boven dit hoofdstuk staat, dat de auteur kennelijk de verhandeling van
Edward Montagu onder ogen heeft gehad. Vrijwel nergens wordt in achttiende-eeuwse
bronnen namelijk aandacht bestetd aan de klassieke republieken Thebe en Carthago. Uit noot
3 blijkt dat Bellamy de verhandeling van Montagu inderdaad kende en eruit citeerde.
Andrew Fletcher, Staatkundige verhandeling over de noodzakelykheid eener wel ingerigte
burger landmilitie (z.p., z.j.) [Broekema 2904]. Later gaf Van der Capellen te kennen dat de
vertaling was uitgegeven in Amsterdam bij C.N. Guerin: Richard Price, Aanmerkingen over
den aart der burgerlyke vryheid, over de gronden der regeering, en over de regtveerdigheid
en staatkunde van den oorlog met Amerika ... Uit het Engelsch vertaald door Johan Derk
baron van der Capellen (Leiden, L. Herdingh, 1776; tweede druk 1777) voorrede 4.
Robertson, Scottish enlightenment, 15.
Aan C.L. van Beyma op 13 november 1782: W.W. van der Meulen, ‘Brieven van J.D. van
der Capellen widen Pol’, BMHG 28 (1907) 103-341, aldaar 165-166.
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vormden de voedingsbodem voor een radicale aanklacht tegen het politieke systeem
en voor een andere geschiedvisie. Aan het volk van Nederland leverde ze allebei. De
reacties op dit pamflet zijn eerder al geschetst. Hier zal worden ingegaan op
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de invloed van Fletchers historische analyse. Nog onvoldoende is naar voren gebracht
hoezeer Van der Capellen zich hier door Fletcher heeft laten leiden.9 Hoewel hij de
problematiek van staande legers bepaald niet uirsluitend uit diens werk kende, maar
bij voorbeeld ook uit Burghs Political disquisitions, vormde de analyse van Fletcher
ongetwijfeld zijn vertrekpunt.10 In 1774 had Van der Capellen Fletchers tekst in het
Nederlands vertaald, in 1781 deed hij dat met diens inzichten.
Wie Aan het volk van Nederland leest wordt weliswaar overstelpt met onthullingen
en verdichtsels, maar de centrale boodschap blijft duidelijk in het geheugen hangen.
De rode draad van het verhaal is de gechargeerde uiteenzetting over een
politiek-militair corrumperingsproces dat zich vanaf de zestiende eeuw zou hebben
voltrokken. Vanuir die centrale lijn permitteerde Van der Capellen zich weliswaar
diverse uitweidingen, maar steeds opnieuw keerde hij terug naar de relatie tussen de
politieke ambities van het huis van Oranje en de defensiepolitiek in de Nederlandse
Republiek. Zijn belangrijkste verwijt betrof het ontstaan van een permanente
legermacht, die in aanzienlijke mate uit vreemdelingen bestond en ook nog
afgescheiden werd van de maatschappij. Van der Capellen leverde geen kritiek op
de aanwezigheid zelf van beroepssoldaten, maar uitsluitend op de pogingen van de
stadhouders als militaire bevelhebbers om hun ondergeschikten ook voor politieke
doeleinden in te zetten.
Een dergelijke vergroeiing van politieke en militaire macht was in de achttiende
eeuw volgens Van der Capellen al een eind gevorderd. In het huidige militaire beleid
zag hij alle kenmerken van zo'n stapsgewijze ontwikkeling. De lage soldij, de
geregelde verplaatsingen, het voortdurend exerceren, de vervanging van ervaren
krachten door jonge officieren, de uitgebreide militaire jurisdictie, alles wees crop
dat Willem V, de laatste in een traditie van vorsten, een duidelijk plan had: ‘De
krygsmagt van de staat te doen vergeten, dat zy menschen, dat zy burgers zyn; haar
van 't overige der natie geheel aftescheiden, haar alle gevoel te ontnemen, en tot
blinde werktuigen van uwen wil te maken.’11 Aan het volk van Nederland leverde
dus geen opsomming van een aantal incidenten uit de Nederlandse geschiedenis,
maar analyseerde een proces, dat, zoals ook Fletcher had geleerd, inmiddels zo'n drie
eeuwen aan de gang was, Het geruchtmakende pamflet schetste in feite een uit de
klassieke geschiedenis bekend vervalsscenario. Dit verhaal over de corrumpering
van het republikeinse bestel werd meeslepend verteld, met concrete feiten toegelicht,
en eindigde met een voor een dergelijk geschiedbeeld passende apotheose. De
9
10

11

Zie echter de opmerking bij: Zwicer ed., Aan het volk van Nederland, 12-13. Tevens: Evers,
‘Angelsaksische inspiratiebronnen’, 210.
In Van der Capellens archief bevindt zich een Nederlands uittreksel van zijn hand uit Political
disquisitions II boek 3, hoofdstuk 1, getiteld ‘Algemeene aanmerkingen over staande armees
in vreedes tijd in vrije landen’ plus verraalde passage uit hetzelfde bock, hoofdstuk 3: ARA,
Eerste Afdeling, Archief J.D. van der Capellen, nr. 332. In de Political disquisitions wordt
veelvuldig uit andere Engelse politieke tractaten geciteerd, in verband met de gevaren van
staande legers onder andere uit die van Thomas Gordon, Edwand Montagu en Andrew
Fletcher zelf: James Burgh, Political disquisitions: or, an enquiry into public errors, defects,
and abuses. Illustrated by, and established upon facts and remarks extracted from a variety
of authors, ancient and modern. Calculated to draw the timely attention of government and
people to a due consideration of the necessity, and the means, of reforming those errors,
defects, and abuses; of restoring the constitution, and saving the state II (3 dln.; Londen: E.
and C. Dilly, 1774-1775) 341-361 en 389-425.
Zwitzer ed., Aan het volk van Nederland, 73.
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collectieve toewijding aan het algemeen belang de laatste reddingsboei te grijpen.
Burgers werden opgeroepen om
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zich te wapenen en om vertegenwoordigers te kiezen die rekenschap zouden vorderen
van de Staten van iedere provincie over het falende beleid in de Engelse oorlog.
Privébelangen zouden zo wijken voor de publieke deugd van een politiek alerte en
gewapende burgerij.12
Om zijn pleidooi voor een gewapende burgerij kracht bij te zetten deed Van der
Capellen, net als in zijn voorwoord op Fletcher, een beroep op het prestige van de
zestiende-eeuwse voorvaders.13 In artikel 8 van de Unie van Utrecht hadden die
namelijk aangegeven dat zij aan een gewapende burgerij een belangrijke functie
toekenden. Zij hadden het voornemen uitgesproken om alle burgers tussen achttien
en zestig jaar te registreren, met de bedoeling om die bij de defensie van de
Nederlanden te betrekken. Maar tussen het opstellen van de Unie en de verspreiding
van Aan het volk van Nederland waren ruim twee eeuwen verstreken. Die periode
had Van der Capellen geanalyseerd in termen van toenemende corrumpering door
de stadhouders. Door artikel 8 binnen die analyse opnieuw te introduceren kreeg het
ideaal van de gewapende burger veel meer een binnenlandse functie. In 1579 doelde
het achtste artikel op de verdediging tegen een vorst die zelden in de Nederlanden
was, maar die men pas in 1581 als soeverein zou afzweren; in 1781 doelde het op
de bescherming tegen een man die zich in het centrum van de Nederlanden bevond
en zich tot een soeverein vorst leek te ontwikkelen. Van der Capellen deed dus meer
12

13

Voor het Nederlandse publiek was dit een nieuwe boodschap, maar uit reacties van Engelse
bodem blijkt dat de analyse van Van der Capellen daar snel werd herkend en op waarde
geschat. In 1782 was Aan het volk van Nederland namelijk in Engelse vertaling verschenen.
Volgens het aanprijzende voorwoord was dit een pamflet ‘by a very zealous, but a very
ingenuous republican’: ‘Here is nothing seducing, declamatory, florid’. Maar de waarde van
het geheel lag zeker niet alleen in de stijl: ‘Its historical and expostulary parts are equally
interesting; they may be salutary warnings to this island, if they come not too late to be
seasonable. They shew by what means, how by a gradual, but certain and fatal progress, the
most equitable, the best political institutions, are sapped and destroyed; from that inordinable
love of power which riots in the human heart, and which, therefore, rages with a particular
violence in the breast of the sovereign of a state. In reading this pamphlet, we are reminded,
at this melancholy and humiliating period, of a very different crisis; - of that memorable
event, the Revolution’: An address to the people of the Netherlands, on the present alarming
and most dangerous situation of the republiek of Holland: showing the true motives of the
most unpardonable delays of the executive power in putting the republick into a proper state
of defence, and the advantages of an allianee with Holland, France and America (Londen:
J. Stockdale, 1782) ‘advertisement’ V-VI [Knuttel 20137]. Twee bekende Engelse tijdschriften
verwierpen echter krachtig de inhoud en de stijl. Zij zagen het pamflet vooral als een
anti-Engels geschrift vanwege de kritiek op het huis van Oranje en de lof voor Frankrijk en
de Amerikaanse koloniën. Maar ook de verwantschap met de geschriften van de
oppositiebewegingen in Engeland zelf speelde ongetwijfeld een rol. The Critical Review
deed in ieder geval weinig moeite om de gevoeligheden voor dit soort ‘abuse of censure and
panegyric’ te verbergen: ‘Truth, candour, and national interest, are all sacrificed at the shrine
of democratical delusion, by this insiduous apologist, whose sentiments, we are persuaded,
will, in the sober hours of the republic, be considered as the wild suggestions of a perverred
imagination’: The Critical Review: or, Annals of Literature LIV (1782) 248; Voorts: The
Monthly Review, or, Literary Journal LXVI (1782) 470. Of de vertaling in de discussies in
Engeland ook enige rol van betekenis heeft gespeeld is onbekend, maar erg waarschijnlijk
is dit niet. Volgens R.M. van Goens was de Engelse vertaling in de Nederlandse Republiek
in ieder geval nauwelijks bekend: Koninklijke Bibliotheeek, Archief R.M. van Goens, nr.
130 D2, E2.
Zwitzer ed., Aan het volk van Nederland, 36.
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voorstelling was, om met zijn biograaf te spreken, niet ‘histories’, maar
‘pseudo-histories en propagandisties’.14
De oproep tot burgerwapening uit Aan het volk van Nederland heeft in de praktijk
op termijn, zoals we hierna zullen zien, duidelijk effect gehad. In het patriotse denken
is het ideaal van de gewapende burger een centrale rol gaan spelen en ontelbare malen
werd op artikel 8 van de Unie van Utrecht gewezen. Soms herinnerden auteurs hun
lezers eraan dat Aan het volk van Nederland het enthousiasme voor de burgerwapening
had opgeroepen en men citeerde daarbij zelfs wel eens de desbetreffende passages.15
Van der Capellen leverde waarschijnlijk ook zelf nog bijdragen. Hij werd in ieder
geval door Van Goens ervan verdacht de publiciteit in Holland te hebben gezocht
door middel van een ‘brief uit Overijssel’ die in oktober 1782 in de Zuid-Hollandsche
Courant werd gepubliceerd en later, in december, ook in Le Politique Hollandais.16
In de brief werden vijf punten genoemd die te zamen in feite een politiek-ideologisch
programma vormden dat essentieel werd geacht voor de vrijheid van de Republiek.
Tot die punten behoorde ook het oprichten van een burgermilitie, aangezien - en hier
klonk de boodschap uit Aan het volk van Nederland - de Republiek van nature naar
een militaire overheersing leek af te glijden.
Artikel 8 van de Unie van Utrecht was staatsrechtelijk gezien een sterke legitimatie
voor het idee van burgerwapening, maar om de harten te winnen was er meer nodig.
De stedelijke burgerwachten en schutterijen herinnerden weliswaar nog aan deze
burgerlijke plichten, maar juist uit deze instellingen was de vitaliteit al lang geweken.
Zij hadden nog maar weinig deelnemers uit de maatschappelijke bovenlaag, terwijl
volgens vele berichten de wapens en uitrustingen in een deplorabele staat verkeerden.
Op het platteland werd hooguit tijdens de jacht gewapend opgetreden, maar zonder
dat het idee van een collectieve burgerlijke plicht ook maar enige aantrekkingskracht
uitoefende. Om inwoners van stad en land te interesseren voor iets wat volkomen in
de vergetelheid was geraakt en dus een volslagen nieuw idee leek, was niets minder
dan een volledige mentaliteitsverandering noodzakelijk.17 Pers en pamfletten brachten
verschillende argumenten naar voren om dit te bewerkstelligen.
Het ideaal van de gewapende burger werd ten eerste in verband gebracht met de
vrijheid en de onafhankelijkheid van oude en moderne volken. De bereidheid om
voor stad en vaderland gewapend in actie te komen werd aangeprezen als een
karakteristieke deugd van vrije burgers en het gezamenlijk oefenen door diverse
sociale lagen van de bevolking als een activiteit die de zo noodzakelijke solidariteit
en gemeenschapszin bevorderde. Het idee van de gewapende burger, zo merkten
diverse commentaren op, was al eeuwenoud en de wereldgeschiedenis stond vol van
roemruchte wapenfeiten op naam van burgers die voor de vrijheid streden. De
14
15
16

17

De Jong, Joan Derk van der Capellen, 189.
bij voorbeeld: Le Politique Hollandais (19 mei 1783) nr. 119, 217; De Politieke Kruyer 1,
nr. 50, 620; De Politieke Kruyer IV, nr. 182, 369-372.
Zuid-Hollandsche Courant (23 oktober 1782), volgens opgave in De Ouderwetse
Nederlandsche Patriot V (1783) 171; Le Politique Hollandais (16 december 1782) nr. 97,
289-295.
Vgl. Monitor, of vertoogen, betrekkelyk tot de staatkundige en zedelyke huishouding der
Nederlandsche Republiek, en tot andere gewichtige onderwerpen: ‘'t Maakt myne
verontwaerdiginge alroos gaande, de armzalige reflexien en 't gelach der bystanders by 't
exerceren der schutteryen te horen, die uit geen andere bron dan ene aller kwalyk geplaatste
minachting voortkomen’ (30 juni 1780) nr. 13, 98.
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men dat de gewapende burgers van deze oude stadstaat ook voor territoriale expansie
waren inge-

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

173
zet en dat was zeker niet de bedoeling van het idee in de Nederlandse Republiek.
Populair waren daarom ook verwijzingen naar moderne, niet-expansieve staten die
zich met gewapende burgers tegen monarchale overheersing verzetten. Een enkele
keer was dat het contemporaine lerland, geregeld het Zwitserse Eedgenootschap en
zeer vaak de Amerikaanse staten waarvan de militaire successen vers in het geheugen
lagen. Uiteraard verwees men ook naar de Bataven, de vroegere Friezen en de eigen
Opstand tegen Philips II, met name het ontzet van de stad Leiden in 1574. Alles was
erop gericht om de beeldvorming rond de burgerwapening drastisch te wijzigen.
Landgenoten die gewapend exerceerden maakten zich niet belachelijk, aldus de
algemene boodschap, maar gedroegen zich in de beste traditie van vrijheidminnende
burgerijen.18
Bij deze argumentatie ten gunste van de burgerwapening werd vrijwel altijd op
het tweezijdige karakter ervan gewezen. Gewapende burgers dienden niet alleen op
te treden regen bedreigingen van buitenaf, maar ook regen binnenlands gevaar. In
beide gevallen had het ideaal van burgerwapening van meet af aan een sterk politieke
connotatie. Bij bedreigingen van binnenuit dacht men aan veel meer dan alleen het
optreden bij schendingen van de openbare orde. De groeiende populariteit van de
burgerwapening bij de patriotten stond in direct verband met het ontstaan van rellen
en publieke demonstraties voor Oranje zoals op Nicolaasdag 1782 in Den Haag. Ook
benadrukte men dat de burgerwapening bedoeid was ter bescherming van allerlei
rechten en privileges van een burgerij, waardoor een gewapende confrontatie met
een niet-patriotsgezinde magistraat niet uitgesloten werd. Gewapende burgers zouden
ook tegen buitenlandse agressors op moeten treden, al vond men wel dat de actieradius
niet verder mocht reiken dan de directe woonomgeving. Ook dit argument had een
politieke lading, aangezien buitenlandse dreigingen, van Engeland tussen 1781-1783
en van Oostenrijk in 1784-1785, direct in verband werden gebracht met de
veronderstelde binnenlandse ambities van het huis van Oranje, Het wapenen van
burgers werd in de patriotse pers dus als een succesvol instrument gezien in de strijd
tegen de ambities van vorsten, waarvandaan die ook opereerden.19
Sommige patriotse geschriften gingen de burgerwapening zelfs als een uiting van
de vrijheid zelf beschouwen. In deze redenering beschermden gewapende burgers
de vrijheid niet alleen, maar personifieerden zij die ook. Daarmee werd een duidelijker
onderscheid gemaakt tussen een gelukkige burger en een vrije, zoals blijkt uit een
betoog in De Post van den Neder-Rhyn.20 Het genot van vrede en veiligheid in een
monarchie kon wel tot geluk leiden, zo werd de lezers voorgehouden, maar was nooit
voor lange tijd gegarandeerd: ‘De thans regeerende koning van Pruissen heeft zeker
duizenden zijner onderdaanen, langs dien weg - wel gelukkig, maar niet tot vrije
republicainen gemaakt’.21 Vrijheid werd namelijk alleen genoten door een politiek
deugdzame burgerij in een republiek. Vooral door gewapend te zijn voor het vaderland
onderscheidde de ‘burger van een gemeenebest’ zich van ‘den onderdaan des mo18

19
20
21

Van der Capellen, die een breed publiek trachtte te bereiken, liet de klassieke voorbeelden
achterwege en noemde alleen Amerika en Zwitserland: Zwitzer ed., Aan het volk van
Nederland, 36. Vergelijk hiertegenover het bredere repertoire aan historische legitimatie in:
Le Politique Hollandais V (19 en 26 mei 1783) nr. 119 en 120, 215-224 en 225-232.
Een representatief voorbeeld van de in deze alinea besproken argumeten in een ‘Briev van
G. Coccejaan’, 8 februari 1783 in: De Politieke Kruyer I, nr. 26, 249-25.
De Post van den Neder-Rhyn VIII, nr. 400 en 401, 771-778 en 779-781.
Idem, 775.
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Afbeelding 13: ‘Leer uw Land en Vryheid verdedigen’: Proefdruk van de illustratie behorende bij het
pamflet Wetboekje voor de kleine schutteryen in de Vereenigde Nederlanden (Amsterdam: D.
Schuurman, z.j.), waarin de burgerwapening als noodzakelijk onderdeel van een ‘republikeinse’
opvoeding wordt uiteengeet. Pamflet en illustratie door J.H. Swildens. (Provinciale Bibliotheek
Friesland, collectie J.H. Swildens, HS 1255 II.4)
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narchs’.22 Het sprak echter voor zichzelf dat ook in een republikeinse staatsvorm
geen werkelijke vrijheid bestond als de burgerij ongewapend was en dus niet in staat
actief zijn voorrechten en veiligheid te beschermen. Of dit gebrek aan gewapende
deugd in de hand werd gewerkt door een hybridisch stadhouderschap of door een
regentenaristocratie kwam op hetzelfde neer.
Het ideaal van de vrije, gewapende burger werd echter niet uitsluitend gebaseerd
op de voorbeelden van klassieke en moderne republieken. De burgerwapening kon
behalve in de traditie van klassiek republikeinse vaderlandsliefde ook als een uiting
van verlicht-christelijke deugdzaamheid worden gepropageerd. Het idee van wapening
leidde men in dat geval af uit andere christelijke plichten, zoals de bescherming van
godsdienst en de naastenliefde. De burgerwapening werd tevens als een van de
belangrijkste activiteiten beschouwd die tot individueel en duurzaam geluk zou
voeren.23 Het patriottenhandboek De vryheid benadrukte met name het laatste en zag
de wapening als een van de middelen waarmee de mens voldeed aan de christelijke
plicht om zijn oorspronkelijke natuur in een burgerlijke maatschappij zo volmaakt
mogelijk te realiseren. Die oorspronkelijke natuur was niets minder dan de gelukzalige
staat van het aardse paradijs en de volmaakte vrijheid van vóór de zondeval.24 Het
belangrijkste bijbelcitaat was in dit verband I Sam. VIII vs. 11-18, waar Samuel het
volk van Israël waarschuwt voor de knechting door een gewapende macht van een
koning.25 Hoewel deze individuele, en hoofdzakelijk protestants-christelijke
vrijheidsmoraal een volstrekt andere was dan de klassiek republikeinse, collectieve
conceptie van deugdzaamheid, komen zij beide wel overeen in hun vertolking van
een moreel gebod. In het patriotse denken vulden de verlicht-christelijke plichten en
de klassiek republikeinse deugden elkaar dan ook moeiteloos aan. Door zich te
wapenen zouden de patriotten zich als christenen en als republikeinen moreel
verheffen uit hun vervallen staat.
Behalve in republikeinse exempla en in een verlicht-christelijke opvatting van
deugdzaamheid werd het ideaal van de gewapende burger ook gelegitimeerd op basis
van het natuurrecht. Het recht op zelfverdediging zou onvervreemdbaar zijn.26 Uit
dit natuurlijke recht werden in de praktijk echter nauwelijks individuele consequenties
getrokken. Via een dergelijke argumentatie kon men moeilijker de overtuiging
overbrengen dat het hier om een moreel gebod ging. Hooguit kon men onwillige
overheden ermee duidelijk maken dat de wapening een recht was, dat de burger bij
de vorming van een staat nooit had kunnen verliezen. Dergelijke redeneringen treft
22
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Idem, 776 en 779.
De patriot in de eenzaamheid. Of proeve van bespiegelingen ter opwekkinge van vnderlands
en vryheids-liefde (tweede druk; Amsterdam: L. Nutbey Lz, 1787) 163-164 en 307-309
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201-212, aldaar 171-172 en 207-212.
De vryheid, 5-12.
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van de burgerij. Het werd over het algemeen niet als vanzelfsprekend ervaren dat de
burgers persoonlijk over hun wapens zouden beschikken. In de praktijk gaf men de
voorkeur aan een centrale bewaarplaats. Op het natuurrecht werd hooguit op vrij
eclectische wijze een beroep gedaan, vooral ter versterking van de morele argumenten
uit de andere tradities.
Het ideaal van de gewapende burger, zo kan geconcludeerd worden, deed opgang
in de context van een klassiek republikeinse historische analyse van toenemende
militaire corrumpering, aanvankelijk gepopulariseerd door de pamfletten van Fletcher
en Van der Capellen, en later door de periodieke pers. Het oefenen met wapens werd
als een legitieme activiteit voorgesteld door het beroep op artikel 8 van de Unie van
Utrecht. Dat wapening ook een edele plicht was van vrije republikeinen en verlichte
christenen, werd herhaaldelijk en meestal in emotionele toonzetting in herinnering
geroepen. Behalve de Bataven, de Friezen en de voorvaderen tijdens de Opstand
tegen Philips II, golden de burgers van de Romeinse Republiek, van Zwitserland en
van de Amerikaanse staten als belangrijke voorbeelden. Tevens werd vaak gewezen
op het natuurlijke recht op zelfverdediging, zonder echter op de mogelijke individuele
consequenties daarvan de nadruk te leggen. Burgerwapening zag men niet zozeer
als een individueel recht, maar vooral als een collectieve plicht, uitgeoefend tegen
alles wat als staatkundige corruptie werd ervaren.

5.2 Provinciale legers en het probleem van maatschappelijke integratie
Geen enkele patriot, zeker Van der Capellen niet, heeft ooit verkondigd dat een
gewapende burgerij in de late achttiende eeuw een staand leger van beroepsmilitairen
zou kunnen vervangen. Een provinciale burgermilitie zou hooguit als aanvulling op
de defensie kunnen fungeren door steden en dorpen te beschermen wanneer de legers
te velde opereerden. Dit was de geest van artikel 8 van de Unie van Utrecht uit 1579,
toen de aangesloten provincies zich hadden verplicht om de mannelijke bevolking
tussen de achttien en zestig jaar alvast te registreren en later te beslissen hoe die bij
de defensie kon worden ingezet.27 Na 1579 is artikel 8 echter weinig meer ter sprake
gekomen. In 1583 bepaalde de Unievergadering dat het al dan niet instellen van een
burgermilitie een zuiver provincial aangelegenheid was.28 Op dat moment waren er
in verschillende steden wel al burgerwachten opgericht uit de bevolking tussen de
achttien en zestig jaar. Soms fuseerden die met de oude schuttersgilden, zoals in
Amsterdam, waar Willem van Oranje er in 1580 persoonlijk de hand in had. Hoewel
de oude schuttersgilden vaak nog wel hun oude privileges behielden, zou het belang
van hun gewapende taken afnemen en de naam schutterij veelal overgaan op de
burgerwachten.29
Voor het platteland was het effect van artikel 8 zeer gering geweest. Alleen Utrecht
meldde dat er in 1579 een registratie had plaatsgevonden, maar tot een permanent
geoefende burgermilitie kwam het ook in die provincie niet. Het belang van
27
28
29

H.L. Zwitzer, ‘De militie van den staat’. Het leger van de Republiek der Verenigde
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huurlegers was al te groot.30 Wel hebben er in tijden van buitenlandse militaire dreiging
wel eens ad hoc mobilisaties plaatsgevonden op basis van artikel 8, onder andere in
Utrecht en Holland in 1672.31 Ook in 1747 werd door stadhouder Willem IV
opgeroepen tot een algemene volkswapening op basis van artikel 8, maar nadrukkelijk
werd er op het tijdelijke karakter van de wapening gewezen. In een permanente
burgermilitie zag de stadhouder toen geen heil en de bevolking waarschijnlijk
evenmin. Van der Capellen begon daar in de jaten zeventig anders over te denken,
getuige zijn belangstelling voor het pamflet van Fletcher.
Van der Capellens opvattingen over de waarde van een burgermilitie, zo moet
onmiddellijk worden onderkend, verschilden ook in belangrijke mate van die van
Fletcher. In het politieke denken van de Schot vormde de burgermilitie de militaire
afspiegeling van nieuwe sociaal-economische verhoudingen die hij via een radicaal
hervormingsprogramma hoopte te bereiken. Na onder andere een herverdeling van
grondbezit, voorzag Fletcher niet alleen economische groei voor Schotland, maar
ook een groei van het aantal onafhankelijke vrije boeren die, samen met de
grootgrondbezitters als hun officieren, een burgermilitie dienden te vormen. Via een
strenge discipline en training zou die burgermilitie ook een ‘school of virtue’ worden.
De neiging om eigenbelangen te laten prevaleren, kon volgens Fletcher in de
gezamenlijke krijgstucht en door het appèl aan een gezamenlijke Schotse militaire
traditie worden omgevormd tot een ware gemeenschapszin. Fletcher beschouwde
echter de burgermilitie niet alleen vanuit de beoogde sociaal-economische structuur
als de enige mogelijke oplossing voor de defensieproblematiek. In staatkundig opzicht
was zijn pleidooi voor een burgermilitie een uiting van nationaal bewustzijn. Hij
vreesde voor Schotlands onafhankelijke positie toen stadhouder-koning Willem III
zijn grote legermacht, die hij na de vrede van Rijswijk in 1697 nog tot zijn beschikking
had, tot een staand leger leek te wiilen omvormen hoewel artikel 6 van de ‘bill of
rights’ dit uitdrukkelijk verbood. Fletchers alternatief was een federaal
Groot-Brittannië, waarvan de delen zich uitsluitend door middel van burgermilities
zouden verdedigen.32 De Schotse context van waaruit Fletchers pamflet werd
geschreven verschilde natuurlijk aanzienlijk van de Nederlandse ruim driekwart
eeuw later en dat verklaart de reserves die Van der Capellen zelf al had ten aanzien
van de tekst die hij vertaalde.
In het voorwoord op zijn vertaling uitte Van der Capellen zeker geen twijfels aan
Fletchers persoonlijke integriteit, maar hij liet wel blijken dat diens verhandeling
voor de Nederlandse situatie niet al te letterlijk moest worden genomen.33 Fletchers
plan voor een militaire verdediging van louter burgermilities was ‘voor als nog, niet
30
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navolgbaar’.34 Maar toch bestond de verhandding niet uit utopisme van vreemde
bodem: ‘de leezer oordeele zelv, wat in deeze verhandeling al of niet toepasselyk is
op onze gesteldheid, en of het agste lid van de Unie van Utregt eene dode letter is,
om dat de overdaad en verwyfdheid een ontwerp van een nationaal militair
kweekschool, in allen opzigte aan dat van den heere Fletcher gelyk, voor het
tegenwoordig, by ons onuitvoerlyk maken’.35 Wat Van der Capellen met deze
opmerking precies bedoelde was allerminst duidelijk. Hadden de opstellers van de
Unie van Utrecht met artikel 8 hetzelfde bedoeld als Fletcher? En waarom sprak Van
der Capellen in dit geval over een ‘nationaal militair kweekschool’ in plaats van over
een burgermilitie? Zoals zal blijken speelden verschillende gedachten hier door elkaar
heen. Van der Capellen wilde niet alleen de burger tot soldaat maken, maar de soldaat
ook meer tot burger.
Zijn referentie aan een nationale militaire kweekschool stond in verband met de
plannen van J.W. Schomaker voor een professionele militaire opleiding in de
Nederlandse Republiek. Schomaker bezat de rang van kapitein in het staatse leger
en had reeds in 1760 op het hoogste niveau aandacht gevraagd voor het feit dat, in
tegenstelling tot andere landen in Europa, de Nederlandse Republiek een eigen
militaire opleiding ontbeerde. In 1761 publiceerde hij daarom een uitgewerkt plan
voor een particuliere opleiding van vier jaar, waarin behalve aan militaire vakken
ook ruime aandacht besteed zou worden aan geschiedenis, natuurrecht, volkenrecht
en staatsrecht. De reacties waren afwijzend geweest, maar in 1771 deed Schomaker
een nieuwe poging met een aangepaste versie, die in 1772 in de Boekzaal der geleerde
waereld werd gerecenseerd.36 Opnieuw benadrukte Schomaker het doel van zijn plan
om bewoners uit de Republiek tot officieren en betrouwbare burgers tegelijkertijd
op te leiden.37 Dit was ongetwijfeld de aantrekkelijke kant voor Van der Capellen,
die het beroep van de professionele soldaat zeker niet afwees, maar zelfs ‘edel’
genoemd heeft.38
Volgens Schomaker zelf was het inderdaad zijn plan uit 1772 waarnaar Van der
Capellen in zijn vertaling van Fletcher had verwezen. Hij liet dit in 1786 blijken toen
hij de inmiddels overleden Van der Capellen was opgevolgd als kolonel van het
Zwolse exercitiegenootschap.39 In dat jaar paste hij zijn vroegere idee opnieuw aan.
Het plan kreeg in de titel de aanduiding van ‘burger-krygs-instelling’ en het was
ambitieuzer omdat het nu de oprichting beoogde van zeven opleidingen, verdeeld
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maar ook in 't bijzonder het mijne door zijne gunstige betuigingen aan mij gedaan,
zoo dra ik het geluk had hem te spreeken.’40 De referentie aan Van der Capellen zal
geen fictie geweest zijn. Meer nog dan de voorgaande ontwerpen was dat van 1786
bedoeld om de aanwezigheid van Franse en Duitse officieren in de Staatse legers
overbodig te maken en dat thema was Van der Capellen inderdaad steeds aan het
hart gegaan.41
Wat Van der Capellen met zijn vertaling van Fletcher nu precies bedoeld had, een
burgermilitie of een militaire academie voor inwoners van de Republiek, was dus
niet zonder meer duidelijk. Bovendien was bij sommige lezers al niet doorgedrongen
dat hij Fletcher niet letterlijk wilde navolgen. Alleen Pieter Paulus erkende dat artikel
8 van de Unie staatsrechtelijk gezien niet achterhaald was, maar dat was nog niet
direct een aansporing om de uitvoering ervan ter hand te nemen.42 Over het algemeen
lokte Van der Capellen met zijn vertaling weinig positieve reacties uit en stuitte hij
vooral op onbegrip. In een korte recensie van zijn vertaling werd bij voorbeeld
vastgesteld dat de politieke situatie van Groot-Brittannië aan het einde van de
zeventiende eeuw zo wezenlijk verschilde van de Nederlandse in 1774 dat men niet
kon zien hoe Fletchers verhandeling ‘eenigzins van dienst kan zyn, om de
Nederlanders te overtuigen, van de noodzaaklykheid der oprigtinge van zulk een
nationaal militair kweekschool’.43 Dit negatieve oordeel over de vertaling leek vooral
ingegeven door een negatieve houding ten aanzien van Schomakers plannen.
Drie jaar na de publikatie van zijn vertaling, in 1777, schiep Van der Capellen
meer duidelijkheid. Hoewel hij nog steeds een professionele krijgsmacht van inheemse
soldaten voorstond, liet hij er geen twijfel meer over bestaan dat hij ook de oprichting
van een vrijwillige militie van burgers serieus nam. Hij gaf toe dat het spartaanse
programma van Fletcher in de Nederlandse situatie onrealistisch was vanwege ‘onze
door de weelde verzwakte lighaams en zielsgestellen’.44 Maar een militaire school
naar het model van Fletcher hoefde de burgermilitie ook niet te worden zolang het
staande leger de zwaarste defensieve taken zou blijven verrichten. Hier lag, zoals
bekend, het wezenlijke verschil tussen Fletchers programma en Van der Capellens
overname. Gezien de aard van de oorlogvoering in de late achttiende eeuw was de
afschaffing van de staande legers in de Republiek geen reële optie meer. Een defensie
van uitsluitend goed geoefende burgers zou bij een confrontatie met professionele
legers snel capituleren. Ook ontbrak er in de Nederlandse Republiek een
constitutioneel recht, zoals in de Britse ‘bill of rights’, waarop een beroep kon worden
gedaan bij een pleidooi voor afschaffing van staande legers. Van der Capellen had
zo'n pleidooi ook nooit willen houden. Wat hij van Fletcher tot in het diepst van zijn
wezen leerde beseffen, was het gevaar van een permanent leger dat uit loontrekkenden
bestond, die afhankelijk
40
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waren van één persoon.45 Zijn plan was niet alleen om het staande leger beter in de
maatschappij te integreren, maar tevens om er een gewapende burgermacht tegenover
te stellen.46
De eerste tekenen dat het idee van een burgermilitie werkelijk aansloeg, lieten tot in
februari 1782 op zich wachten. In die maand diende het kwartier Oostergo in de
Friese Staten een voorstel in waarin werd gepleit Voor de instelling van een
provinciale burgermilitie. Het voorstel werd in het najaar samen met een uitgewerkt
plan gepubliceerd in De Post van den Neder-Rhyn.47 Artikel 8 van de Unie van Utrecht
werd erin geciteerd en men wees op de inmiddels bekende exempla. Er werd echter
met geen woord gerept over volkssoevereiniteit of de positie van de stadhouder. Het
voorstel leek slechts bedoeld om door middel van een provinciale burgermilitie de
taken van het staande leger te ontlasten, zodat er financiële middelen werden
vrijgemaakt om de vloot te versterken. Het initiatief leek op het eerste gezicht een
poging om de meningsverschillen over de defensiepolitiek in de Republiek te
overbruggen door de landverdediging goedkoper te organiseren en de bescherming
van de koopvaart te intensiveren.
Aan het plan lagen echter wei degelijk politieke motieven ten grondslag. De
drijvende kracht erachter was de grietenijsecretaris van Westdongeradeel C.L. van
Beyma, die als de meest fervente patriot van het kwartier Oostergo gold en die tevens
lid was van het geheime comité waarin vooraanstaande Friese tegenstanders van het
stadhouderlijke stelsel zich hadden verenigd.48 Hoewel het plan van Oostergo door
de Friese Staten niet werd aangenomen omdat de stemmen staakten, was het achteraf
gezien geen verspilde moeite geweest. Door de aandacht en het positieve oordeel
van onder andere De Post van den Neder-Rhyn werd de burgerwapening werkelijk
een veelbesproken onderwerp.49 Daarbij kwamen drie nauw verwante en politiek
beladen discussiepunten naar voren. Ten eerste ontstond er nu duidelijk kritiek op
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in imperio’, zoals Van der Capellen had gesignaleerd, en voor de maatschappelijke
integratie van beroepssoldaten bleek men in patriotse kringen verschillende
mogelijkheden te zien. Ten tweede begon men in verschillende provincies na te
denken over de manier waarop provinciale, vrijwillige burgerlegers zouden kunnen
worden georganiseerd, bedoeld als aanvulling op én tegenwicht tegen de
beroepslegers. Ten derde stimuleerde het voorstel van Oostergo de initiatieven die
in een aantal steden werden ontploid om op plaatselijk niveau de burgerwapening
alvast op gang te brengen.
Het eerste thema tekende zich af in het commentaar dat De Post van den
Neder-Rhyn toevoegde aan zijn publikatie van het plan uit Oostergo. Van een voorstel
dat strikt genomen als een initiatief op het terrein van de defensiepolitiek kon worden
beschouwd, werd het een plan dat vooral tegen buitenlandse beroepssoldaten leek
gericht. De thematiek was natuuriijk bekend uit Aan het volk van Nederland, maar
de weerslag daarvan in de periodieke pers was tot nu toe uitgebleven. Bij het
commentaar op het plan van Oostergo vinden we niet alleen het begin van een breder
uitgedragen kritiek op de professionele legermacht, maar ook de eerste commentaren
die door sommigen als een hetze tegen beroepssoldaten in het algemeen werden
ervaren. De effecten van zich steeds verplaatsende garnizoenen op de normen en
waarden van de bevolking werden vanaf nu herhaaldelijk op tendentieuze wijze
belicht, in de trant van: ‘Hier zit eene troostelooze moeder, die het ongeluk haarer
verleide dochter beweent! Ginds gaat een vermagerde en kwijnende echtgenoot, die,
van dag tot dag, het bederf in het zedelijk karakter zijner huisvrouw ziet veld
winnen!’50 Dit beeld van de onzedelijke, politiek amorele en van zijn geboortegrond
ontheemde beroepssoldaat riep spoedig reacties op.51
In De Post van den Neder-Rhyn ontspon zich een discussie, waarbij het onderscheid
naar voren kwam tussen de ‘republikeinse krijgsgeest’ van de inheemse burgers en
de ‘monarchale krijgsgeest’ van vele soldaten in de legers van de Republiek. Dat
soldaten volledig in de maatschappij moesten worden opgenomen, betwijfelde
uiteindelijk niemand. Het debatje werd dan ook afgesloten met een brief waarin ter
herstel van de republikeinse krijgsgeest werd gepleit vóór een beperking van de
militaire jurisdictie en tégen het verplaatsen van garnizoenen. In civiele delicten zou
zo voortaan gelijkberechtiging plaatsvinden en door soldaten een vaste legerplaats
te geven kon er een langdurig contact met de burgerbevolking ontstaan. Na het
opheffen van hun isolement zouden soldaten er ook van doordrongen raken dat het
leger een volk zonder alleenheerser verdedigde ‘terwijl dit haar van zelfs brengen
zoude tot dat republikeinsche principe van moed en heldhaftigheid, waar door de
republieken van Athene, Sparta en Romen wel eer helden hebben opgeleverd’52
In patriotse kringen was men het er wel over eens dat de omvang van een permanent
beroepsleger zo gering mogelijk moest zijn, maar er waren in feite twee mogelijkheden
om er een maatschappelijk geïntegreerde organisatie van te maken. De auteur van
een Redenvoering aan de gewapende burgerij in Neerland wilde, in overeenstemming
met het debat in De Post van den Neder-Rhyn, vooral een mentaliteitsverandering
50
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De Post van den Neder-Rhyn II, nr. 103, 904. Deze bijdrage was van Jacobus Bellamy:
Nijland, Leven en werken van Jacobus Bellamy I, 227-228.
De Post van den Neder-Rhyn III, nr. 133, 1165-1170 en 1177-1180, nr. 137, 1205-1218, nr.
142, 1259-1275, nr. 147, 1307-1314 en nr. 148. 1315-1322.
Idem, nr. 148, 1321.
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bij de huidige militairen teweegbrengen. Soldaten mochten geen kaste van
stoottroepen blijven, geen strak gedisciplineerde krijgers ‘die men inboezemd, dat
het
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verwijfd is, in hunne levenswys, den stillen burger gelyk te zyn’.53 Behalve het
verkleinen van de afstand bij garnizoensverleggingen, had de auteur een oplossing
op het oog, die een economisch motief met een klassiek Romeins gebruik verbond.
Zijn voorstel was om aan vijfentwintigduizend soldaten stukken braakliggende grond
te schenken. Daardoor zouden nieuwe gebieden ontgonnen worden en de soldaat zou
tegelijkertijd een landbezittende burger worden. De auteur besefte dat militairen aan
dit idee zouden moeten wennen, maar dat kwam alleen omdat zij volgens hem zozeer
van de oude tradities waren onthecht: ‘Het is een dwaas voorwendzel, dat het gemoed
van den krygsman ontaarden zou, als hy een eigen akker hadde in dat land, het welk
hy verdedigt; de inrichting van Moses in den joodschen staat, waar over de onkundige
wysneus straks den neus optrekt, heeft alle weldenkende staatsmannen gesmaakt; en
Romen en andere krygskundige staaten hebben ons geleert; dat de ware dapperheid
zoo lang onder hen woonde, als de inrichting van het krygsweezen zoo was, dat de
zoldaat tevens een nuttig burger was en bleef.’54 De oplossing was derhalve om
buitenlandse soldaten een direct belang te geven in de staat die zij verdedigden.
De andere richting waarin gezocht werd naar de oplossing voor het
integratieprobleem is te vinden in de Grondwettige Herstelling. Ook hier legde men
een relatie tussen de positie van militairen, landbezit en economische ontwikkeling,
zij het dat het economische argument hier een zwaarder gewicht had. Om de landbouw
en de nijverheid nieuwe impulsen te geven, wilde men vooral de immigratie
bevorderen, onder andere door het militaire beroep in de Republiek een beter imago
te geven en materieel aantrekkelijker te maken. Soldaten die hun dienstperiode
beëindigden zou een beloning in het vooruitzicht gesteld worden, waarbij men dacht
aan het verlenen van officieel burgerschap in steden, aan toelatingen tot bepaalde
gilden en aan prijsbeloningen in de vorm van nog onontgonnen land. Hoewel zo nog
steeds mensen van buiten de Republiek in de Nederlandse legers zouden dienen, zag
men een groot verschil tussen het in dienst nemen van individuen en de huidige
praktijk om hele regimenten van buitenlandse vorsten te werven. Bovendien
vertrouwde men erop dat na verloop van tijd de waardering voor het beroep van
soldaat zo zou toenemen, dat ook de inheemse bevolking er een eer in zou gaan
stellen om in een staand leger te dienen. Wat men uiteindelijk wilde bereiken was
de oprichting van een klein beroepsleger dat geheel samengesteld was uit de inheemse
bevolking ofwel uit ‘nationaale regimenten’. Het risico dat dit ooit een loyaal werktuig
van orangistische machtspolitiek zou kunnen worden achtte men gering.55
53
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Redenvoering aan de gewapende burgerij in Neerland (Utrecht: J.M. van Vloten, 1784) 86
[Knuttel 20743]. W.P.C Knuttel geeft als auteur de oud-predikant W.A. van Vloten. Een
korte, maar gunstige, recensie van de redevoering in: Algemeene Vaderlandsche
Letter-oefeningen VI (1784) eerste stuk, 221.
Redenvoering aan de gewapende burgerij, 89.
Grondwettige Herstelling I, XIII-XXIV. Uiteraard betreft het hier slechts twee bronnen waarin
een verband wordt gelegd tussen landbezit en burgerschap. Toch mag met name aan de
opmerkingen uit de Grondwettige Herstelling enige representatieve waarde worden gehecht,
aangezien bij het opstellen van dit boek een aantal belangrijke patriotse regenten betrokken
is geweest. Een zekere relatie tussen landbezit en burgerschap komt dus ook naar voren in
het Nederlandse politieke debat. Dit is vermeldenswaard in de context van E.H. Kossmanns
reactie uit 1985 op de vraag in hoeverre het Nederlandse republikanisme afwijkt van de these
van J.G.A. Pocock. Kossmann was tamelijk sceptisch over de mate waarin het republikeinse
denken in Nederland overeenkomsten vertoonde met de Atlantische traditie, met name omdat
het zo cruciale verband tussen burgerschap en landbezit in Nederland niet zou worden
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Het tweede discussiethema dat door het gepubliceerde voorstel van Oostergo ontstond
was de oprichting van vrijwillige, provinciale burgerlegers. Van der Capellen zelf
was uitermate verheugd geweest over het intitiatief van Oostergo in de Friese Staten.
Hij liet dit in november 1782 weten aan C.L. van Beyma, door wie hij was
aangeschreven: ‘En ik was uitgelaaten van vreugde, toen ik voorleden voorjaar de
propositie van Oostergo daarover zag ten voorschijn koomen.’56 Van der Capellen
ijverde in Overijssel namelijk eveneens op het hoogste niveau voor de instelling van
een provinciale burgermilitie. Evenals Van Beyma in Friesland werd hij echter in
zijn pogingen teleurgesteld. In beide provincies bleek het onmogelijk om voor de
burgermilitie, gezien het politieke karakter ervan, in de statenvergadering een
meerderheid te creëren. Die pogingen werden daarom gestaakt, maar het idee zelf
werd niet vergeten. Er werd later in verschillende provincies over nagedacht en een
Fries genootschap schreef zelfs een prijsvraag uit waarin men vroeg om een praktisch
uitgewerkt plan voor een provinciale burgermilitie, met name voor Friesland.57
In de praktijk bleef als enige mogelijkheid over om op lokaal niveau de
burgerwapening te stimuleren en dit was het derde discussiethema naar aanleiding
van de Friese initiatieven. Van Beyma gaf in Friesland de aanzet tot dit
‘decentraliseren’ door zijn strategie op een listige manier te veranderen. In Dokkum
liet hij de bevolking een rekest ondertekenen met het verzoek om op kosten van de
Staten bewapend te worden. Hij vermoedde wel dat het verzoek zou worden
afgewezen en dat dit juist de ijver voor de wapening en de anti-stadhouderlijke
sentimenten in het algemeen zou stimuleren. Van der Capellen was, net als Van
Beyma, ook op lokaal niveau actief en speelde vooral een coördinerende rol tussen
Zwolle, Deventer en Kampen. Ook daar ging het idee van burgerwapening deel
uitmaken van het eisenpakket van patriotse burgers aan de stedelijke regeringen.
Oproeren in Amsterdam en Den Haag speelden die ontwikkeling precies in de kaart.
Van der Capellen zag deze gebeurtenissen met angst aan, maar ze kwamen in zekere
zin ook als een geschenk uit de hemel. Diverse malen meldde hij in zijn
correspondentie dat hiervan gebruikt gemaakt moest worden ter promotie van de
burgerwapening.58
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aangetroffen: ‘I have not encountered in the work of Van der Capellen or other members of
his party even an echo [mijn cursivering, SK] of that obsession with the ownership of land
and that association of real property with republican citizenship which Pocock shows was
the central issue in the minds of the British Patriots and some of the American rebels’ (E.H.
Kossmann, ‘Dutch republicanism’ in: Idem, Politieke theorie en geschiedenis, Verspreide
opstellen en voordrachten (Amsterdam 1987) 211-233, aldaar 228). Dit beeld is voor
nuancering vatbaar. Het schenken van land aan beroepsmilitaiten is zeker niet hetzelfde als
de gedachte dat landbezit de centrale materiële voorwaarde is voor actief republikeins
burgerschap, maar een ‘echo’ van die conceptie is het beslist wel. Het staande leger in de
Nederlandse Republiek werd onder invloed van klassiek republikeinse denkbeelden
geproblematiseerd. Aangezien de aanwezigheid van zo'n leger onvermijdelijk werd bevonden
probeerde men de gevaren ervan te neutraliseren, onder andere door soldaten beter in de
maatschappij te integreren. In die discussie speelde het verband tussen burgerschap en
landbezit wel degelijk een rol.
Van der Meulen, ‘Brieven van J.D. van der Capellen’, aldaar 166.
De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 211, 503-504.
De Beaufort ed., Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen, 415, 422 en 478-479;
Van der Meulen, ‘Brieven van J.D. van der Capellen’, 171. Vgl. De Politieke Kruyer I, nr.
26, 243-247.
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Vanaf eind 1782 werden in verschillende steden in de Republiek initiatieven
genomen om met wapenoefeningen te beginnen. De eerste berichten kwamen uit
Deventer, Dordrecht en Utrecht, maar spoedig volgden vele andere plaatsen. Niet
overal was er echter vanaf het begin sprake van politieke motieven en tactische
overwegingen, zoals bij Van der Capellen en Van Beyma. De eerste pogingen om
weer met
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wapenoefeningen te beginnen werden op verschillende plaatsen uit
veiligheidsoverwegingen gedaan door slechts enkele burgers en de aanwas was soms
beperkt of liep na enige maanden zelfs weer even terug. De reacties van de stedelijke
magistraten op deze initiatieven varieerden ook. Tegen een goed geoefende schutterij
had niemand bezwaren, maat zodra er politieke motieven in het geding leken, hing
het af van de machtsverhoudingen ter plaatse of men de burgerwapening wilde
stimuleren of traineren. Oranjegezinde magistraten bleken overwegend bezwaren te
hebben omdat het ideaal van de burgerwapening door de patriotse pers zo sterk werd
gestimuleerd. De verschillende plaatselijke initiatieven raakten mede door de
berichtgeving in deze pers landelijk bekend, terwijl de lezers zo ook op de hoogte
werden gebracht van de tactiek om de ontwikkeling in gang te zetten. Schrijvers van
ingezonden brieven werd steevast voorgehouden dat magistraten een op vrijwillige
basis ondertekend rekest tot oefening met de wapens niet mochten weigeren, omdat
dit gegrond was op de Unie van Utrecht. Hoewel de plaatselijke motieven om de
burgerwapening op gang te brengen dus aanzienlijk konden verschillen, ging het
ideaal spoedig deel uitmaken een patriots program en kon het niet meer los gezien
worden van de kritiek op Willem V en zijn politieke stelsel.
De vorm waarin de burgerwapening gestalte kreeg, hing af van de politieke
verhoudingen ter plaatse. Globaal gezien waren er drie mogelijkheden. Het ideaal
was steeds de goed geoefende schutterij met een gekozen krijgsraad. Schutterijen
waren naar stadswijken georganiseerd en representeerden zo de gehele burgerij. Maar
er bestond vrijwel overal een zeer nauwe band tussen het officierskorps en het
stadsbestuur. Meestal was een van de burgemeesters de kolonel en stonden de
compagnieën uit de afzonderlijke wijken onder leiding van officieren die zelf
vroedschapsleden waren dan wel tot regentenfamilies behoorden. Voor het beoogde
herstel van de schutterij moest dan ook aan een belangrijke voorwaarde worden
voldaan. Stadstegering en burgerij dienden eensgezind te zijn over het nur en het
doel ervan. Die situatie deed zich in de praktijk op weinig plaatsen voor en een
gereactiveerde schutterij bleef aanvankelijk dan ook alleen een streven voor de lange
termijn. Vele patriotten waren van mening dat pas na een politieke omwenteling in
het stadsbestuur een vrije en goed bewapende schutterij tot de mogelijkheden zou
behoren. Tegenstanders van de patriotse politieke opvattingen beseften op hun beurt
maar al te goed dat wapening en politiek niet los van elkaar konden worden gezien.
Het idee van de burgerwapening kreeg zo op veel plaatsen een beladen karakter.
Door de tegenwerking van stedelijke besturen waren de patriotten veelal genoodzaakt
om af te zien van het reactiveren van de schutterij als de republikeinse organisatie
bij uitstek. Zij namen daarom hun toevlucht tot vrijcorpsen en
exercitiegenootschappen.

5.3 Het exercitiegenootschap: knooppunt van republikeinse sociabiliteit
De begrippen ‘vrijcorps’ en ‘exercitiegenootschap’ zijn in de historiografie steeds
als synoniemen opgevat. Dat ligt voor de hand aangezien ook de patriotten zelf die
begrippen vaak zonder onderscheid gebruikten. Alle patriotse corpsen konden immers
als ‘vrije’ corpsen worden aangemerkt aangezien het steeds om burgers ging die op
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basis van vrijwilligheid aan de wapenoefeningen deelnamen. Toch bestonden er
tussen de gewapende corpsen wel verschillen en het is niet zonder betekenis dat er
naar aanleiding daarvan geprobeerd is om de twee begrippen exacter te definiëren.
De pa-
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triotten vonden het gewapend zijn een kenmerk bij uitstek van de republikeinse
burger en dat moest door de nieuwe corpsen worden uitgedragen. Zelf geloofden zij
vurig in hun vrijheids- en vaderlandsliefde, maar anderen identificeerden de nieuwe
corpsen onmiddellijk als de instrumenten van partijpolitiek of deelbelangen. De
patriotten konden het zich dus niet veroorloven vrijheid en harmonie na te streven
door de terminologie en symboliek van partijschap te hanteren. De term ‘vrijcorps’
leverde in dit opzicht problemen op. Oranjegezinden gaven hiermee te kennen dat
zij alle nieuwe corpsen als organisaties beschouwden die onafhankelijk bestonden
van de schutterij en dus de rechten van de krijgsraad aantastten. Daarmee werden de
patriotten voor een wezenlijk probleem gesteld en van die verwarring getuigt een
onenigheid tussen de redactie van De Post van den Neder-Rhyn en Van der Capellen.59
De Post van den Neder-Rhyn was van mening dat vrijcorpsen niet de voorkeur
verdienden en dat men de krijgsraden van de schutterij niet in hun rechten mocht
aantasten.60 Van der Capellen had hieruit geconcludeerd dat De Post alleen opteerde
voor burgerwapening via de schutterijen, iets wat onmogelijk leek in steden als
Zutphen, Zwolle, Kampen en Rotterdam waar de magistraat de burgers ‘liever met
bezemstokken, dan met snaphaanen’ gewapend zag: ‘Zal de vrijheid een weezenlijken
steun aan de gewapende ingezetenen vinden, dan moeten deezen, even gelijk de
landmilitien in America, een onafhanglijker bestaan hebben dan onze
burgercompagnien genieten.’61 Het meningsverschil berustte echter op een misverstand
omdat De Post de terminologie wat exacter wenste te hanteren dan Van der Capellen.
Voor de laatste waren vrijcorpsen gewapende particuliere organisaties, die een
democratisch gekozen en dus vrij bestuur hadden. De leden konden natuurlijk
vroedschapsleden tot officieren kiezen, maar verplicht daartoe waren zij niet. Van
der Capellen dacht vooral aan de opzet van het genootschap in Zwolle, waarvan hij
zelf kolonel was. In een befaamde toespraak tot zijn medeleden zou hij later de
loftrompet steken over deze democratische maatschappij in het klein. De burgers
waren hierin in principe elkaars gelijken, zo benadrukte hij, maar de
gezagsverhoudingen dienden wel zo veel mogelijk te worden gerespecteerd.62 Van
der Capellen zag in dit soort corpsen een belangrijke middel om de burgerij
republikeinse beginselen bij te brengen en het enige middel om politiek te kunnen
opereren in steden met dwarsliggende magistraten.
In feite was dit ook de mening van De Post van den Neder-Rhyn, alleen reserveerde
die voor een corps als in Zwolle de term ‘exercitiegenootschap’. In Utrecht bestond
namelijk een corps dat in de belangrijkste opzichten met het Zwolse overeenkwam.
‘Pro Patria et Libertate’ was eveneens een particuliere organisatie, met vrijwillige
leden, die bovendien op democratische wijze hun eigen bestuur kozen. Het groeide
snel in leden en qua uitstraling en kreeg dus snel te maken met het verwijt een
‘vrijcorps’ te zijn.63 In Utrecht deed men er alles aan om dit idee te bestrijden, onder
andere door aan te tonen dat het genootschap in vele opzichten aan de schutterij was
59
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De Jong presenteert het echter als een werkelijk meningsverschil: De Jong, Joan Derk van
der Capellen, 672.
De Post van den Neder-Rhyn IV, nr. 175, 163-170.
De Beaufort ed., Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen, 684-685.
De toespraak werd afgedrukt in: De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 221, 591-594.
Zie bij voorbeeld het commentaar op de eerste wapenoefeningen in Utrecht, in Nieuwe
Nederlandsche Jaarboeken XVIII (1783) 1163: ‘Hier bij vervoegden zig ook, of vrywillig,
of daar toe uitgenoodigd, andere schutters uit de compagnien; ook dezulken, welke, schoon
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verbonden. De belangrijkste argumenten daarvoor waren dat het leden had die vrijwel
stuk voor stuk ook schutters waren, dat er tot nut van de schutterij geoefend werd
en, zeer belangrijk, dat het genootschap niet als een zelfstandig corps in actie kon
komen.64 Daar stond wel tegenover dat alle leden patriotten waren en dat zij een
geheel ander soort schutterij tot nut wilden zijn dan de huidige. Dat probleem besefte
men en ‘Pro Patria’ moest daarom representatief lijken voor de gehele burgerij.
Treffend was dan ook het vaandel van ‘Pro Patria’, waarop de acht vaandels van de
verschillende schutterswijken in Utrecht stonden afgebeeld. De gedachte die men
wilde uitdragen was niet dat ‘Pro Patria’ naast de schutterij gewapend kon optreden,
maar dat dit genootschap uit de schutterij was voortgekomen.65 Aan dat beeld hield
men vast, ook al bleek in de praktijk steeds meer het fictieve karakter ervan. Toen
de patriotten in 1785 de Utrechtse magistraat gewapend onder druk zetten door het
stadhuis te omsingelen, deden zij dat formeel als schutters via de door hen
gedomineerde schutterscompagnieën, maar tegelijk waren zij vrijwel zonder
uitzondering leden van ‘Pro Patria et Libertate’. Van dat genootschap wilde men het
karakter van partijschap echter zoveel mogelijk verhullen en dus genoot de term
‘exercitiegenootschap’ de voorkeur, bij zowel de leden zelf als de redactie van De
Post van den Neder-Rhyn.
Maar wat waren dan ‘vrijcorpsen’? Deze term reserveerde De Post van den
Neder-Rhyn voor een zeldzaam soort corps. Onder een ‘vrijcorps’ verstond men een
gewapende organisatie die werkelijk volledig los stond van de schutterij. De leden
ervan waren geen schutters, bij voorbeeld omdat zij zich hadden uitgekocht en dus
wachtvrij waren, en tevens had het officierskader geen enkele band met de krijgsraad
van de schutterij. Een dergelijk corps kon, in tegenstelling tot een
exercitiegenootschap, wel bij noodgevallen als een apart lichaam in actie komen.
Het vrijcorps diende zich in dat geval wel onder leiding van de krijgsraad te stellen,
maar het bleef als een geheel opereren.66 De oprichting van dit soort corpsen werd
problematischer geacht omdat het aantal wachtvrijen meestal ontoereikend was en
omdat een dergelijk corps snel jaloezie opriep. De Post dacht in verband met het
laatste ongetwijfeld aan Leiden, waar de pogingen tot burgerwapening buiten de
schutterij om grote spanningen opriepen.67 In die stad was een verzoek gedaan tot
oprichting van een apart corps, los van de schutterij. In Leiden waren namelijk wel
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wagt- en togtvry, egter met die zogenaamde vrywilligers zig de hanteering der wapenen
zogten eigen te maaken. Van het een en ander schynt men den naam van vrycorps ontleend
te hebben.’
Zie de definities in: De Post van den Neder-Rhyn IV, nr. 190, 313-316.
Dat ‘Pro Patria’ zich als zelfstandig militair corps presenteerde wordt echter gesuggereerd
bij: F. Grijzenhout, ‘De patriotse beeldenstorm’ in: F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.C.F.
van Sas ed., Voor Vaderland en Vryheid. De revolutie van de patriotten (Amsterdam 1987)
131-156, aldaar 150-151. Zie evenwel: Het genootschap van wapenhandel onder de zinspreuk:
Pro Patria et Libertate, aan de manhafte schuttery deezer stad Utrecht (1783) 5-7 [CSA 426];
De Politieke Kruyer 1, nr. 50, 621-638; De burger-vriend. Of gemeenzaame gesprekken
tusschen een' Utrechts burger-officier, met syne twe rotsgezellen, Gozewijn, een' gegoeden
burger, en Jan, een' werkman, 11-13 [Knuttel 20671]; Gesprek tusschen twee burgers Willem
en Jan en hun korporaal over het genootschap van wapenhandel te Utrecht, 3. [Knuttel
20673]
De Post van den Neder-Rhyn IV, nr. 190, 313.
Zie namelijk eerdere berichten: De Post van den Neder-Rhyn III, nr. 150, 1331-1340; Idem,
IV, nr. 175 en 183, 164-170 en 249-250.
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genoeg wachtvrijen aanwezig, aangezien daar ook de studenten aan de universiteit
in die categorie vielen. Zij vooral behoorden tot de ondertekenaars van het verzoek
tot oprichting van het gewapende corps. Hoewel De Post bij voorkeur geen
onafhankelijke militaire corpsen wenste, maakte men voor een situatie zoals in Leiden
een uitzondering. Het meningsverschil tussen Van der Capellen en de De Post kwam
dan ook voort uit begripsverwarring.
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Uitgaande van de definities uit De Post bleek er overeenstemming over het feit dat
bij voorkeur exercitiegenootschappen moesten worden opgericht en dat vrijcorpsen
in uirzonderingsgevallen mogelijk waren.
De relatie tussen de oude schutterijen en de nieuwe militaire corpsen was ook een
belangrijk thema van de eerder genoemde prijsvraag uit Friesland. Uit de antwoorden
blijkt dat exercitiegenootschappen en vrijcorpsen spoedig als een vaste waarde werden
beschouwd. Ironisch genoeg valt dit af te leiden uit de kritiek van het Friese
genootschap op het winnende betoog en uit de verhandelingen die de tweede prijs
en een ereprijs ontvingen.68 De winnaar J.G. Herbig had zich om politieke en militaire
redenen tegen het bestaan van exercitiegenootschappen en vrijcorpsen gekeerd.
Militair gezien was er volgens hem geen enkele behoefte aan nieuwe corpsen
aangezien ze dezelfde wapens voerden als de schutterij, terwijl hij ze politiek gezien
verwerpelijk vond omdat ze haat en nijd opriepen.69 Het Friese genootschap
waardeerde Herbigs realisme waar hij erkende dat een verbod in 1784 niet meer
mogelijk was en ook prees men zijn voorstellen om de verschillende corpsen weer
met elkaar te verenigen. Maar over het algemeen had Herbig, een officier uit een
Duits regiment in het staatse leger, volgens de Friezen al te zeer vanuit zijn
achtergrond geredeneerd. Militair gezien mochten zijn pleidooien voor één corps per
stad met één duidelijk opperbevel valide zijn, daar stond tegenover dat ‘de
staatkundige inzigten, niet in hetverschiet maar op den voorgrond behoorden plaats
te vinden’.70 De burgerwapening moest in het teken van politieke doelstellingen staan
en hoewel ook het Friese genootschap geenszins afbreuk wilde doen aan de rechten
van de schutterij, achtte men de actieve bewapening in de diverse keurkorpsen
onontbeerlijk. Die visie onderschreven ook de twee andere bekroonde verhandelingen.
De interessaneste daarvan is die van Jacob van Manen Azn, de secretaris van ‘Pro
Patria et Libertate’. Van Manen twijfelde evenmin aan het permanente nut van
genootschappen als het Utrechtse. Zij zouden de wapenoefeningen blijven
aanmoedigen en zo voorkomen dat de schutterijen weer volledig in verval geraakten,
zoals vóór 1780. Bij de ontwikkeling van zijn plannen voor het platteland redeneerde
Van Manen erg vanuit de Utrechtse stedelijke context.71 Hij stelde voor dat de
stedelijke corpsen zich zouden gaan uitstrekken over die delen van het platteland
waar onvoldoende gewapende personen waren om een afzonderlijk corps te formeren.
Wie op het plattland vijftig mensen onder zijn hoede had zou als luitenant in het
stedelijke corps geregistreerd worden, wie honderd personen commandeerde werd
kapitein enzovoort. Deze offcieren zouden dan tevens toegang krijgen tot het bestuur
van het stedeljjke genootschap en de correspondentie voeren. Waar het platteland
wel genoeg gewapende vrijwilligers opleverde dienden genootschappen te worden
opgericht naar het Utrechtse voorbeeld. Van Manen hanteerde hier net onderscheid
dat ook in De Post van den Neder-Rhyn was gemaakt. Hoewel vrijcorpsen op het
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Prijsverbandelingen ter beantwoording der gedaane vrag door een genootschap van vrye
Friezen, nopens de beste instellingen voor de vry corps en schutteryen, door de E.E. heeren
Johan Georg Herbig, ... Harmanus Oneïdes, ... en Jacob van Manen, Adz ...
(Harlingen/Amsterdam: Petrus Conradi/V. van der Plaats, 1785). [Broekema 2903]
Prijsverhandelingen nopens de vry corps en schutteryen, 185-203.
Idem, 186-191, aldaar 189.
Dat vond ook het Friese genootschap, dat fijntjes opmerkte dat Van Manen zich niet bezighield
met de Friese grietenijen: Prijsverhandelingen nopens de vry corps en schutteryen, 278.
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keur aan de oprichting van genootschappen van ‘wapenhandel’, georganiseerd zoals
de bestaande kunstgenootschappen.72 Op deze kunstgenootschappen was het Utrechtse
exercitiegenootschap gebaseerd en Van Manen propageerde dit nu als een model
voor de burgerwapening in de Republiek.
Exercitiegenootschappen naar het voorbeeld van het Utrechtse ‘Pro Patria et
Libertate’ waren zeker de meest typerende politieke mobilisatiecentra van de jaren
tachtig. Hoewel aanvankelijk ook de gilden in dit opzicht een belangrijke functie
hebben vervuld, bij voorbeeld voor het ondertekend krijgen van rekesten, is hun
invloed op het hervormingsproces in de loop van de jaren tachtig geringer geworden
en zijn de gewapende corpsen de toon gaan aangeven.73 Hierin werd politieke en
militaire deugdzaamheid op een achttiende-eeuwse manier gecultiveerd als een
neo-klassieke opvatting van republikeins burgerschap. Het Utrechtse genootschap
zelf kende in mei 1784 ruim driehonderdvijfenzeventig gewone, buitengewone en
zogenoemde honoraire leden, en daarnaast nog zeker tweehonderd donateurs en
donatrices. Het merendeel van de leden nam deel aan de exercitie-oefeningen en
participeerde in openbare demonstraties, die veel publiek trokken. De ereleden
droegen vooral bij aan de kas en het landelijke prestige van het corps; zij waren ook
afkomstig van buiten de stad en zelfs van buiten de provincie Utrecht.
Bij ‘Pro Patria et Libertate’ ging het duidelijk om meer dan burgerwapening alleen.
Het was in feite een kruising van een militair corps en een politiek genootschap, of
beter, het was beide tegelijkertijd. ‘Pro Patria’ had een gekozen, permanent militair
bestuur en daarnaast een gekozen en periodiek aftredend politiek bestuur. Het was
een ‘staatkundig, burgerlyk, en militair gebouw’ aldus een voorstander, ‘dat vereenigd
is, in, en met het lichaam van de gantsche burgery’.74 De leden van ‘Pro Patria’ legden
zich ook niet uitsluitend toe op de wapenoefeningen, maar ontpopten zich tot politieke
activisten van het eerste uur, die onder andere politieke verzoekschriften ontwierpen.
Hoewel hervormingen in de stad en de provincie Utrecht het hoogst op de agenda
stonden, speelde het genootschap ook nog een belangrijke rol bij het leggen van
landelijke contacten, conform het eigen reglement van 1 maart 1784. In Utrecht was
er dus een razendsnelle ontwikkeling van privé-initiatief voor wapenoefeningen naar
een hoogst volwassen vorm van republikeinse, ofwel politieke én gewapende
sociabiliteit.75
Exercitiegenootschappen van het Utrechtse type, naar het voorbeeld van de
kunstgenootschappen, werden ook in andere steden opgericht. Ook daar gaven de
namen en de zinspreuken van deze nieuwe organisaties uiting aan het hogere doel
dat men zich stelde. Er werd niet geëxerceerd uit liefhebberij, maar tot nut van de
schutterij, voor vaderland, vrijheid en eendracht, voor altaren en haardsteden (pro
aris et focis) of, zoals in de stad Groningen, voor ‘onze duurste panden’. Ook in
Leiden, waar de situatie door de van schuttersplichten vrijgestelde studenten afweek,
bleek men uiteindelijk toch zoveel mogelijk het model van een kunstgenootschap na
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Idem, 273-285.
Vergelijk de conclusie voor Deventer bij: Wayne te Brake, Regents and rebels. The
revolutionary world of an eighteenth-century Dutch city (Cambridge, Mass. en Oxford 1989)
114-122.
De Politieke KruyerI, nr, 50, 629.
N.C.F. van Sas, ‘Politiek als leerproces’, 34-36; Idem, ‘La sociabilité politique des patriotes
bataves’, Annales Historiques de la Révolution Française (1989) 210-224, aldaar 215 - 218.
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Afbeelding 14: ‘De werking der Vryheids Zoonen’: Patriotse burgersoldaten verdrijven tweedracht,
verraad, muitzucht en eigenbaat. Ter linkerzijde wordt de vrijheidsstandaard opgericht, ter rechterzijde
staan de wapens van de zeven provincies. In het midden een in Romeinse kledij gehulde soldaat met
krasen van gras en eikeblad ten teken van de overwinning en de redding van het vaderland (1784).
Zinneprent op de burgenwapening. Door L. Brasser, naar een ontwerp van F.J. Pfeiffer. Gedicht door
P.J. Kasteleyn. (Stichting Atlas Van Stolk, Rotterdam, nr. 4575.2)

als leden zowel schutters als wachtvrijen, onder welke laatste categorie in Leiden
dus ook de studenten vielen. De wachtvrijen vormden binnen het genootschap aparte
kwartieren en die konden afzonderlijk worden ingezet. Een gewapend optreden van
alleen wachtvrijen leek natuurlijk inbreuk te maken op de rechten van de schutterij.
De schijn van ‘vrijcorps’ werd echter tegengegaan door de wachtvrijen wel een eed
te laten afleggen aan de magistraat, terwijl de commanderende officier ook lid van
de schutterij diende te zien. Bovendien had ‘Voor Vrijheid en Vaderland’ ook ereleden
en donateurs, waardoor het, net als elders, vooral het karakter had van een republikeins
genootschap in plaats van een zelfstandig opererend militair corps.76

76

Wetten voor het genootschap van wapenhandel Voor Vryheid en Vaderland opgericht binnen
Leyden den 16. maart 1784. [CSA 365]
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De inspiratiebronnen voor het patriotse idee van de gewapende burger zijn hiervoor
al behandeld, maar ze worden nog eens fraai geïllustreerd op de twee vaandels van
een ander toonaangevend exercitiegenootschap, namelijk het Amsterdamse ‘Tot Nut
der Schutterij’. Op de voorzijde van het ene vaandel wees de vrijheidsmaagd een
lusteloze burger op zijn gewapende plichten volgens de Unie van Utrecht, aan de
keerzijde stond een in Romeinse kledij gehulde jonge burgersoldaat met de kransen
van gras en eikeblad als de klassieke beloningen voor bewezen moed ten aanzien
van vaderland en medeburgers. Het andere vaandel vertoonde aan de voorzijde een
uit een wolk verschijnende arm, waarvan de hand zeven geweren bundelde op dezelfde
wijze als de bundel van zeven pijlen, het bekende iconografische motief voor de unie
van de zeven gewesten. De arm verbeeldde de goddelijke aansporing om de vrijheid
actief te verdedigen, in plaats van het lijdzaam berusten in de loop der dingen. De
keerzijde liet hier de maagd van Amsterdam zien die door de maagd van de zeven
provinciën werd benaderd. Hiermee werd aangegeven dat de wapening niet alleen
geschiedde voor de vrijheid van Amsterdam, maar voor die van van de gehele
Republiek.77
De ontwikkeling naar een volwassen vorm van republikeinse sociabiliteit was in
Amsterdam beslist moeizamer verlopen dan in Utrecht. Pas vanaf 1785 was er in dit
van oorsprong staatsgezinde bolwerk sprake van een volwaardig exercitiegenootschap,
dat door de steun van met name de ereleden de financiële middelen kreeg voor het
uiterlijk vertoon in de vorm van fraaie kostuums, vaandels en andere attributen.78
Maar eenmaal opgericht kreeg ‘Tot Nut der Schutterij’ spoedig dezelfde allure als
‘Pro Patria’ te Utrecht. Via De Politieke Kruyer liet het genootschap geregeld van
zich horen, soms door politieke initiatieven te ontplooien, maar ook door de publikatie
van in eigen kring voorgedragen gedichten en gehouden toespraken.79 De uitstraling
naar buiten toe werd extra cachet gegeven door de patriotse, Gelderse ridders Van
der Capellen van de Marsch en Van Pallandt tot Zuthem, die tot honoraire leden
waren benoemd.80
In 1786 werd dit idee van republikeinse sociabiliteit in Amsterdam in praktisch
opzicht uitgewerkt en werd de relatie tussen politieke en militaire deugden verder
onderstreept. De stad kende sinds 1783 al de zogenoemde ‘Vaderlandsche Sociëteit’,
een duidelijk politiek genootschap opgericht door onder anderen politiek journalist
Van Irhoven van Dam en boekhandelaar Willem Holtrop. Dit was een sociëteit voor
de patriotse politieke elite. Aan het exercitiegenootschap werd in 1786 een
zogenoemde burgersociëteit gekoppeld. In bestuurlijk opzicht gold er tussen beide
organisaties een strikte scheiding, maar alle leden van het exercitiegenootschap, dus
ook de ereleden, waren automatisch lid van de burgersociëteit. Zij betaalden ook een
lagere contributie dan burgers die geen lid van het exercitiegenootschap waren. Ook
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Grijzenhout, ‘Patriotse beeldenstorm’ in: Grijzenhout, Mijnhardt en Van Sas ed., Voor
Vaderland en Vryheid, 131-156, aldaar 138-146.
Th. van Leeuwen, Aan de wel edele heeren bestuurderen; exerceerende en honoraire leden,
donateurs en donatrices, leden van verdiensten en verdere begunstigers en voorstanders van
het wapen-genootschap, ander de spreuk Tot Nut der Schutierij (Amsterdam 1786) 1-9.
[Knuttel 21390]
De Politieke Kruyer VI, nr. 265, 33-48 en nr. 305, 686-688; Idem, VII, nr. 345, '479-494, nr.
363, 767-777 en nr. 364, 783-798; Idem, VIII, nr. 370, 31-32, nr. 373, 71-76 en nr. 379,
161-174.
De Pulitieke Kruyer VII, nr. 363, 767-769.
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23 juni 1786.81 Niettemin was de burgersociëteit toch vooral bedoeld als een
organisatie ter lering en vermaak van de gewone patriotse burger. Men kon er
dammen, schaken en kaarten, maar in de grote kamer zouden ook steeds kranten,
opiniebladen en boeken ter inzage liggen zodat over de dagelijkse politiek van
gedachten kon worden gewisseld.82 Tot die politieke opiniebladen zal ongetwijfeld
De Politieke Kruyer behoord hebben, want redacteur J.C. Hespe was de oprichter
van deze sociëteit.
Binnen Amsterdam was het patriotse publiek dus te vinden in vier organisaties,
met soms een organisatorische band en in ieder geval vele personele unies. De
schutterij, het exercitiegenootschap en de twee sociëteiten zorgden voor een complexe
vorm van republikeinse sociabiliteit, waarin de ‘politieke’ burger zich van de
‘gewapende’ burger nauwelijks liet onderscheiden.83 Amsterdam kende hiernaast
diverse vrijmetselaarsloges, die in de jaren tachtig niet ongevoelig bleken voor
patriotse opvattingen. Als drijvende krachten achter de patriotse beweging lijken zij
echter niet te hebben gefungeerd. In La Bien Aimée, La Charité en La Paix ‘leefde’
men wel de Verlichting, om met Margaret Jacob te spreken, en had men soms bekende
patriotten tot leden, maar als organisaties droegen de loges niet bij aan het politieke
hervormingsproces.84 De beslotenheid ervan contrasteerde scherp met het openbare
activisme van de belangrijkste andere organisaties uit het sociabiliteitscircuit. In de
loge was men vooral vrijmetselaar, patriot was men daarentegen in organisaties als
‘Tot Nut der Schutterij’ of de ‘Vaderlandsche Sociëteit’.
Dat een dergelijk ingewikkeld netwerk van patriotse politieke genootschappen
niet uniek was voor Amsterdam staat vast, al zijn de lokale variaties nog lang niet
overal goed onderzocht. In het Delft van bekende patriotten als Wybo Fijnje en Gerrit
Paape werd ‘Toe Herstel der Delftsche Schutterij voor Vrijheid en Vaderland’ in
1786 in ieder geval op dezelfde manier uitgebreid als ‘Tot Nut der Schutterij’ in
Amsterdam. Volgens Paape was er ook hier een burgersociëteit opgericht op initiatief
van de leden van het exercitiegenootschap en bestond er een connectie tussen beide
organisaties. Dat Paape achteraf niet erg tevreden was over wat er zich in de
burgersociëteit afspeelde doet aan de politieke intentie achter de oprichting weinig
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Van Pallandt werd na dit bezoek tot lid van verdienste benoemd. De sociëteit had hem graag
op de dag zelf met deze waardigheid bekleed, maar was gedwongen geweest de democratische
procedures in acht te nemen. Door het kennelijk onverwachte bezoek had men de vereiste
unanimiteit van de leden niet kunnen vaststellen. Dat gebeurde pas tijdens een buitengewone
vergadering op 13 juli: De Politieke Kruyer VII, nr. 363, 770-773.
Reglement voor de burger-societeit te Amsterdam, opgericht den 1 februari 1786, 1-3, 5 en
13-14. [Knuttel 21386]
H. Reitsma, ‘Genootschappen in Amsterdam en de revolutie van 1787’ in: Van der Zee,
Thissen en Rosendaal ed., 1787 De Nederlandse Revolutie?, 146-155.
Dit is feitelijk ook de conclusie van Jacob zelf. De stelling dat er na de erkenning van Amerika
door de Nederlandse Republiek in 1782 contacten ontstonden tussen de Amsterdamse loges
en Amerikaanse vrijmetselaars die kunnen hebben bijgedragen aan ‘the forging of a
transatlantic republican consciousness’ is weliswaar relevant, maar verder moeilijk te
onderbouwen. Intrigerend in dit opzicht is wel de rol van J.A. Crayenschot. Hij was de
uitgever van het door John Adams (sic) ondersteunde blad Le Politique Hollandais en tevens
prominent lid van La Bien Aimée. Vgl. Margaret C. Jacob, Living the Enlightenment.
Freemasonry and politics in eighteenth-century Europe (New York 1991) 169-172. Vgl.
ook de (voorlopige) conclusie bij: Reitsma, ‘Genootschappen in Amsterdam'’, 158-159.
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gepraktiseerd werd, één die niet verlichtte maar vooral benevelde.85 In Utrecht, waar
alles net wat eerder verliep, was er al in 1785 een burgersociëteit opgericht. Hoewel
de ledenbestanden van de sociëteit en het exercitiegenootschap elkaar deels overlapten,
was hier in tegenstelling tot Delft en Amsterdam geen sprake van een organisatorische
band.86 In Leiden bestond er evenmin een band tussen de burgersociëteit en het
exercitiegenootschap ‘Voor Vryheid en Vaderland’, maar daar was in dit geval een
verklaring voor. In Leiden was namelijk al eerder een zogeheten ‘Vaderlandsche
Sociëteit’ opgericht door de leden van het gewapende genootschap.87 Zij allen, zowel
de excercerende als de honoraire leden, waren automatisch lid en cultiveerden er de
republikeinse deugden.
De gewapende genootschappen en de verschillende sociëteiten, of zij nu
organisatorische of slechts personele banden kenden, vormden de sociale
onderbouwing van het republikanisme als ‘a way of life’. De zojuist genoemde Leidse
‘Vaderlandsche Sociëteit’ was volgens een introducé een voorbeeld voor alle andere
steden, niet alleen omdat de belangrijkste parriotse geschriften er ter inzage lagen,
maar vooral als een maatschappij in het klein die op basis van gelijkwaardigheid was
georganiseerd: ‘hier komt de aanzienlykste uit de stad, te zamen met den ambagtsman,
en veréénigd zich met hem, om als burgers hunne gemeene belangen te behartigen,
en als burgers dezelfde vermaken en uitspanning te genieten’.88 Het was echter
typerend voor het gecultiveerde, actieve burgerschapsideaal dat men met
gelijkwaardigheid in relatieve beslotenheid niet tevreden was, maar zich ten doel
stelde de vereniging van regent en burger ook in de grote maatschappij te
verwezenlijken.89 De gewapende genootschappen en de sociëteiten zochten niet het
isolement, maar wilden de bouwstenen zijn van de nieuwe republiek.90 Tot de
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Gerrit Paape, De geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland (Delft: Gerardus
Verbeek, 1787) 184; Idem, Grondwettige Herstelling van het geluk der Nederlandsche
maatschappy, volgens de wysgeerte en menschkunde (Rotterdam: De Leeuw en Krap, 1787)
438-439. Zie ook: S.R.E. Klein, ‘Op weg naar herstel der Nederlandse maatschappij: Gerrit
Paape als verlicht propagandist (1785-1787)’ in: Gerrit Paape (1752-1803). Hoofdstukken
uit leven en werk [ter perse]
Van Sas, ‘Politiek als leerproces’, 36-39.
Zie: Reglement voor de burger-societeit, Ter Bevordering van Eendragt, opgericht binnen
Leyden, den 1. october 1786 (Leiden: Johannes van Tiffelen, z.j.). [Knuttel 21415]
De Politieke Kruyer IV, nr. 192, 533-535, aldaar 534. Als ter inzage liggende geschriften
werden genoemd: De Post van den Neder-Rhyn, De Politieke Kruyer, de Courier [van
Europa?] en De Verzamelaar.
‘Wat kunt gy hier schroomen, hoe kunt gy aarzelen? de beste uwer regenten ziet gy u
manmoedig voorgaan; in de verschillende societeiten ziet gy die braaven zich met U tot dat
oogmerk [= de vrijheid] vereenigen, - ziet gy hen, die zich niet als uwe overheerschers, maar
als uwe wezenlyke representanten aanmerken, het hunne greetig toebrengen, om door
onderlingen ommegang den natuurlyken band, die 'er tusschen hen en u plaats heeft, al nauwer
en nauwer toe te haalen; ziet gy hen alle eigendunkelyk gezag verfoeijende, voor uwe waare
belangen pal staan, om die met al wat dierbaar is, voor u te verdeedigen; staat gy ook zo voor
de hunnen; wapent u ten hunnen dienste; en draagt de hoogste zorg dat HUNNE DEUGD nimmer
voor het geweld eens dwingelands onderdoe’: De plige van ieder waar patriot, in het
tegenwoordig, voor der burgeren vryheid en leeven allergevaarlykst tydstip, en hoe ieder,
naar zyne byzondere omstandigheden op de meest geschikte wyze ter bescherming van 't
vaderland kan en moet medewerken (Haarlem: François Bohn, 1786) 29-30. [Knuttel 21306]
Pligt van ieder waar patriot, 12-25.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

belangrijkste deugden van de burger behoorde zijn actieve bijdrage aan deze
republikeinse sociabiliteit, die als permanente leerschool

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

193
voor het bewaken van de vrijheid gold. Van deze inspanning zou hij alleen in
uitzonderingsgevallen mogen afzien.
De gewapende en politiek actieve burger, zo kan geconcludeerd worden, was een
patriots ideaal bij uitstek. Het was een republikeins ideaal van klassieke herkomst,
maar op achttiende-eeuwse wijze gecultiveerd en politiek-theorerisch onderbouwd
met modernere inzichten, zoals in het volgende hoofdstuk zal worden uiteengezet.
Vooral door de jonge generatie patriotten werd dit ideaal uitgedragen. Steden als
Utrecht en Leiden, met hun studentenpopulatie, waren niet toevallig ook belangrijke
patriotse actiecentra. Een mooie belichaming van deze nieuwe generatie was Rutger
Jan Schimmelpenninck, de latere raadpensionaris (1805-1806) van het Bataafse
Gemenebest. Schimmelpenninck was in de jaren tachtig een onverdacht patriot, zoals
blijkt uit zijn politieke ideeën en zijn optreden in de praktijk. Zoals eerder vermeld
was hij, geboren in Deventer, een pupil geweest van Simon de Vries.91 Hoewel niet
bekend is of Schimmelpenninck via De Vries ooit in contact is gekomen met Van
der Capellen, is het duidelijk dat hij eenzelfde Angelsaksische politieke oriëntatie
had als de laatste. Uit enkele briefjes aan zijn studiegenoot Hendrik Fagel jr., blijkt
al vroeg, naast een kritische instelling over de omgangsvormen, zijn beheersing van
de Engelse taal.92 In 1784 trad hij als Leids student gewapend op bij de onderdrukking
van een langdurig oproer. In hetzelfde jaar promoveerde hij op een proefschrift over
de volksregering, waarin hij zich behalve op Machiavelli, Rousseau en Monstesquieu,
in belangrijke mate baseerde op Price, Priestley, Hutcheson en enkele van de
Amerikaanse constituties. Hoewel het proefschrift nergens verwees naar de
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Zie hoofdstuk 2.
In zijn eerste brief verhaalt Schimmelpenninck over zijn moeizame reis naar Deventer en
zijn optimistische karakter. Daarna volgt: ‘I divert myself very well with my countrymen [in
Overijssel], who for the greatest part, I dare say without any partiality are a very good and
honest sort of people; we have not yet here forlorn entirely that simplicity of manners, and
consequently those unreserved friendship and hospitality so much talked of by ancient and
modern poëts - but alas! here begins already to appear a sort of people pretty frequently met
with, who, by an unhappy imitation of foreign manners to wich they have been entirely
strangers, not only render themselfs extremely ridiculous, but are also equally troublesome
to others -; I like politeness, but hate the affectation of it -, and indeed, sir, if we give but the
least room for reflection, must not we confess immediatly that our modern conversations are
entirely spoilt by that odious and ridiculous punctilio, wich perfectly takes away all that
reality of conversation and turn any thing into nonsense, and ... but I fear I shall be tedious’
(Brief van R.J. Schimmelpenninck aan H. Fagel jr., Deventer 24 december 1782, ARA, Eerste
Afdeling, Archief van de familie Fagel, nr. 2806). Fagel was een orangist en zou in 1790
zijn grootvader als griffier van de Staten-Generaal opvolgen. In 1786 en 1787 was hij op
‘grand tour’, waardoor hij en Schimmelpenninck elkaar in die fase niet kunnen zijn
tegengekomen. In 1782 deelde Fagel in ieder geval Schimmelpennincks mening over de
omgangsvormen, al valt op dat hij in tegenstelling tot Schimmelpenninck niet naar klassieke
en moderne dichters verwijst, maar naar de Fransen: ‘It rejoices me to see my sentiments on
many subjects coincide with yours. Nothing seems to me to be more true than what you tell
me in relation to that odious production of our civilised state, politeness brought to an excess
and degenerating in affection and pedantism. This is a vice which, as you observe, is more
likely to be found amongst men who have not yet attain'd that refinement of manners, that
easy turn of conversation, which distinguishes our neighbours the Frenchmen. We study to
imitate them, and we grow stiff and constrained, without acquiring that easy and amiable
politeness, which makes the greatest charm of friendly intercourse’ (Brief van H. Fagel jr.
aan R.J. Schimmelpenninck, Leiden, 29 december 1782, Huisarchief Schimmelpenninck. A
5).
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Nederlandse Republiek was het zonder twijfel bedoeld voor de actualiteit. Na zijn
studie vestigde hij zich als advocaat te Amsterdam en kwam hij op voor de vrijheid
van drukpers toen de redac-
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teur en de uitgever van De Politieke Kruyer, J.C. Hespe en J. Verlem, met een
strafrechtelijk proces werden geconfronteerd. Tussen 1785 en 1787 was
Schimmelpenninck tevens een actief genootschapslid in Amsterdam. Hij was lid van
zowel de ‘Vaderlandsche Sociëteit’ als het exercitiegenootschap ‘Tot Nut der
Schutterij’. In het eerste genootschap werd hij spoedig als een ‘vraagbaak’ beschouwd,
in het laatste maakte hij deel uit van de geschillencommissie.93 Door zijn positie in
beide genootschappen ging hij ook een belangrijke rol spelen in de patriottenbeweging
buiten Amsterdam. Hij behoorde, gezien het aantal commissies waarin hij zitting
had, tot de invloedrijkste personen in de Hollandse Vergadering van Gewapende
Burgercorpsen die vanaf oktober 1785 bijeenkwam. Toen in september 1786 een
militaire aanval van de stadhouder in Gelderland aanstaande was, was het
Schimmelpenninck die door Van der Capellen van de Marsch werd aangeschreven
om vanuit Amsterdam gewapende steun onder de Hollandse burgerij te winnen.94
Hoewel Schimmelpennincks ontwikkeling zeker niet representatief genoemd kan
worden voor de gemiddelde patriot, was zijn ontwikkeling wel karakteristiek voor
de politieke cultuur van de jaren tachtig. Een jonge, gedreven republikein, die
participeerde in diverse nieuwe genootschappen en door zijn politieke en gewapende
optreden carrière maakte, was een typerend verschijnsel voor dit tijdvak.95

93

94
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W.B.S Boeles, De patriot J.H. Swildens, publicist te Amsterdam, daarna hoogleeraar te
Franeker (Leeuwarden 1884) 144. De acte van zijn functie als ‘deçiseur’ bij ‘Tot Nut der
Schutterij’ is gedateerd 22 januari 1787. Huisatchief Schimmelpenninck, A 6.
Schimmelpenninck lichtte de brief van Van der Capellen van de Marsch toe in de
Amsterdamse burgersociëteit en schreef onmiddellijk alle belangrijke plaatsen aan: H.A.
Weststrate, Gelderland in den patriottentijd (Arnhem 1903) 230-231 en 342-343, bijlagen
30 a en b.
Voor Schimmelpennincks patriotse jaren: S.R.E. Klein, ‘Republikanisme en patriotisme:
Rutger Jan Schimmelpenninck en de klassieke wortels van het republikeinse denken
(1784-1785)’, TVG 106 (1993) 179-207, aldaar 179-183.
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6 Volkssoevereiniteit verwoord en verworpen
Verders wierd nog in ons gezelschap, ..., aangemerkt, dat het zeer gemaklyk
is, om denkbeeldige definitien, definitien, die men uit zyne eige bevattingen,
hoe onbeschaafd en wanstallig die mogen zyn, haalt, te vormen; daar uit
eene gansche leering van gewaande waarheeden, als gevolgen daar uit
vluoiende, te trekken, en voorts om die gewaande waarheeden wederom
te gebruiken tot grond van eene geheele leerstelling, en daar op het gansch
gebouw van eene weetenschap te stigten; maar dat men dan ook maar
mannetjes in de maan maakt, en eene vrucht voortbrengt, die even zoo
weinig van dienst kan zyn, als de beschryving van een paerd met vleugels,
en de voordeelen welke dat dier zoude aanbrengen, wanneer wy met onze
paerden door de lucht zouden vliegen.
[E. Luzac], De Vaderlandsche Stantsbeschouwers I, nr. 1.
Meer dan twee decennia geleden concludeerde I.L. Leeb in zijn Ideological origins
of the Batavian revolution dat de politieke argumentatie van de meeste patriotten uit
een mengsel bestond van een beetje natuurrecht en veel oude constitutionele rechten.
Omdat zijn studie de periode tot 1800 bestreek kon hij constateren dat de patriotten
bij hun hervormingspogingen nauwelikjs radicale eisen stelden omdat zij nog zo
sterk gebukt gingen onder de last van een historisch besef: ‘In the Dutch Republic
there was too much history to be remembered. To be truly revolutionary one had to
forget it all.’1 De patriottenperiode leek daardoor een nog weinig geslaagde tussenstap
op weg naar de revolutie van 1795. Leeb benadrukte dan ook dat er in de jaren tachtig
tussen de hoofdstromingen van patriotten en orangisten in ideologisch opzicht geen
waterscheiding ontstond. Weliswaar was er onenigheid over de exacte positie van
het stadhouderschap en bestonden er radicale afsplitsingen van beide partijen, maar
met enige gretigheid liet Leeb toch zien dat beide hoofdstromingen vooral dezelfde
auteurs citeerden, en dat bovendien zonder zich uit de omklemming van hun
gezamenlijke verleden los te maken.
Beide laatste argumenten zijn tot op zekere hoogte juist. Er was een groot aantal
politieke auteurs dat door beide partijen werd ingeroepen om argumenten kracht bij
te zetten. Cicero, Montesquieu, Locke, Grotius en Noodt, om maar enkelen te noemen,
werden zowel door patriotten als door hun tegenstanders geciteerd. Of dit een
aanwijzing is voor een slechts oppervlakkig verschil van mening tussen de
verschillende partijen is zeer de vraag aangezien het uit de context citeren in deze
periode veeleer regel dan uitzondering was, zoals Leeb ook zelf aangaf. Tot de meest
gebruikelijke bestrijdingsmiddelen van een auteur uit het andere kamp behoorde juist
het citeren van diens bronnen voor een totaal verschillend argument. Daarnaast valt
ook op dat bepaalde politieke tractaten door patriotten wel, maar door verdedigers

1

Leeb, Ideological origins, 176 en 279.
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van Willem V of staatsgezinden nooit met instemming werden geciteerd. In deze
categorie vielen Price, Priestley, Hutcheson en ook Rousseau. Het notenapparaat is
dus bepaald geen goede indicatie voor de mate van politieke overeenstemming.
Evenmin kan ontkend worden dat de patriotten, evenals hun tegenstanders, vaak
vanuit een diep historisch besef redeneerden en voor hun hervormingsvoorstellen
een beroep deden op oude privileges en in vergerelheid geraakte politieke gebruiken.
Ook hier rijst de vraag of er, ondanks dit geworteld zijn in eigen bodem, uiteindelijk
slechts beperkte verschillen van mening mogelijk waren. Leebs conclusies gaan zeker
in die richting en hij wordt daarin gesteund door L.H.M. Wessels en M. Prak. Wessels
heeft eveneens het zeer gematigde en traditionele karakter van de patriotse
hervormingspogingen willen benadrukken, waardoor het Nederlandse staatsbestel
‘niet fundamenteel [werd] uitgedaagd’.2 Prak steunt deze visie en ziet de patriotten
niet breken met de corporatieve traditie in de Nederlanden, waarin gilden en
schutterijen de hoofdrol spelen bij collectieve acties.3 Hiertegenover staan de
opvattingen van N.C.F. van Sas en W.R.E. Velema die vanuit verschillende
invalshoeken op het nieuwe en revolutionaire karakter van het patriottisme hebben
gewezen. Volgens Van Sas ontwikkelde deze beweging voor het eerst in Nederland
een agressief nationalisme dat mede gedragen werd door het nieuwe fenomeen van
politieke periodieke persorganen. De heftige emoties in de jaren tachtig zouden
bovendien nauwelijks verklaarbaar zijn wanneer er niet een diepgaande ideologische
kloof zou hebben bestaan.4 Volgens Velema toont ook een bestudering van de
belangrijke politieke begrippen aan dat er in deze periode onmiskenbaar een politieke
waterscheiding ontstond: ‘Onder de continuïteit van het vocabulaire ging in de
Republiek een discontinuïteit van de daaraan toegekende betekenissen schuil.’5
De bovengenoemde discussie draagt een sterk ‘rise or fall’-karakter. De vraag of
de jaren tachtig het einde van het ancien régime of het begin van een lange
negentiende eeuw waren, is in zijn algemeenheid natuurlijk niet te beantwoorden.
In de discussies wordt in zekere mate langs elkaar heen gesproken. Zij die het
conservatieve karakter van het patriottisme benadrukken lijken vooral geobsedeerd
door de ogenschijnlijk weinig radicale, concrete hervormingsvoorstellen van patriotse
zijde in vergelijking met de debatten die vanaf 1795 plaatsvinden en de staatkundige
2

3
4

5

L.H.M. Wessels, ‘Over heden en verleden in het tweede tijdvak. Historie, verlichting en
revolutie: enkele impressies bij een beoordeling van de ideologische positie van Nederlandse
patriotten’ in: Van der Zee, Rosendaal, Thissen ed., 1787 De Naderlandse revolutie?, 218-245,
aldaar 244: Idem, ‘Tradition et Lumières in politicis: quelques remarques sur l'argumentation
et la position idéologique des parriotes aux Provinces-Unies à l'aube de la révolution
(1780-1787)’, Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 19 (1987) nr. 2, 171-192,
aldaar 185.
Maarten Prak, ‘Citizen radicalism and democracy in the Dutch Republic. The patriot
movement of the 1780s’, Theory and society 20 (1991) 73-102.
Van Sas, ‘Opiniepers en politieke cultuur’, passim; Idem, ‘Vaderlandsliefde, nationalisme
en vaderlands gevoel in Nederland, 1770-1813’, TVG 102 (1989) nr. 3-4, 471-495, aldaar
476-482. Op grond van dit agressieve nationalisme in de jaren 1780-1787 komt de auteur
tot de these van een ‘lange negentiende eeuw’: Idem, ‘De mythe Nederland’, De Negentiende
Eeuw 16 (1992) 4-22, aldaar 8.
W.R.E. Velema, ‘Contemporaine reacties op het patriotse politieke vocabulaire’ in: Bots en
Mijnhardt ed., De droom van de revolutie. Nieuwe benaderingen van het patriottisme
(Amsterdam 1988) 32-48, aldaar 34. Tevens: Idem, ‘Revolutie, contrarevolutie en het
stadhouderschap’, TVG 102 (1989) 517-533, aldaar 517-521.
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ging. Toch botsen beide visies ook op elkaar, want waar de conservatieve these, met
name bij Leeb, ook de patriotse ideologie als weinig revolutionair ziet, daar claimt
de these van vernieuwing dat de patriotten met hun staatsrechtelijke hervormingen
wel degelijk een heel ander soort republikeins bestel voor ogen hadden. In dit
hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre er inderdaad van een ideologische kloof
in de eerste helft van de jaren tachtig kan worden gesproken. In hoeverre het
patriottisme ook in zijn concrete hervormingsvoorstellen vernieuwend was, zal
worden geanalyseerd in hoofdstuk 8.

6.1 R.M. van Goens en W. van Irhoven van Dam
over de ‘constitutie’ van Nederland (1781-1782)
In een vorig hoofdstuk is er al op gewezen dat het beruchte Politiek Vertoog van
R.M. van Goens beantwoord werd door de Brieven van Candidus. De jonge
Amsterdamse patriot W. van Irhoven van Dam bleek uiteindelijk vijf ‘brieven’ van
in totaal meer dan zevenhondervijftig pagina's nodig te hebben om het Utrechtse
vroedschapslid Van Goens op zijn misvattingen te wijzen. Meer dan de helft van die
produktie werd in beslag genomen door de Vyfde missive van Candidus, waarin Van
Irhoven van Dam zich aan het steekspel over het ontstaan van de oorlog onttrok en
een hoogdravende maatschappijkritiek leverde. Het is zinvol om de discussies over
volkssoevereiniteit vanuit deze polemiek tegemoet te treden. In de geschriften van
Van Goens en Van Irhoven van Dam openbaarde zich al in een vroeg stadium een
principiële confrontatie over staat en maatschappij. Daarmee wil ik deze twee personen
allerminst tot prototypen van de laat-achttiende-eeuwse orangist en patriot
bombarderen. Hoewel beiden in ideologisch opzicht een belangrijke bijdrage hebben
geleverd, gaat het mij in eerste instantie niet om hun representativiteit voor de
verschillende politieke stromingen, maar om het inzicht dat via hun geschriften op
het complexe politieke debat kan worden verkregen. Het begrip ‘constitutie’ en de
daaraan gerelateerde begrippen ‘regering’ en ‘soevereiniteit’ vormen hierbij het
uitgangspunt.
De veranderingen in de betekenis van het begrip ‘constitutie’ in de achttiende
eeuw beïnvloedden ook de staatkundige discussies in Nederland. In de klassieke
betekenis was ‘constitutio’ het door Cicero gebruikte equivalent voor het aristotelische
begrip ‘politeia’.6 In de politieke theorie van Aristoteles was de politeia, ofwvel de
politieke gemeenschap, het resultaat van een natuurlijk ontwikkelingsproces, waarin
de mens zijn innerlijk wezen volmaake kon ontplooien. Slechts door deelname aan
het politieke leven in de polis zou de mens leven op de manier die hem van dieren
onderscheidde, dat wil zeggen als een schepsel dat tot morele oordelen in staat was
en met spraak begiftigd om daaraan uiting te geven. Het aristotelische begrip ‘politeia’
refereerde aan de politieke gemeenschap als het resultaat van dit ontwikkelingsproces,
blijkend uit haar bestuur en politieke instellingen. Monarchie, aristocratie en
democratie vormden de drie mogelijke varianten van politieke gemeenschappen.

6

Graham Maddox, ‘Constitution’ in: Terence Ball, James Farr, Russel L. Hanson ed., Political
innovation and conceptual change (Cambridge 1989) 50-67, aldaar 51.
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van de groei die een specifieke politieke gemeenschap had doorgemaakt.7
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Op dezelfde wijze hanteerde Cicero het begrip ‘constitutio’, met dit verschil dat het
werd toegepast op een ideale voorstelling van de oorspronkelijke verhoudingen in
de Romeinse Republiek. Cicero's ‘constitutio’ was een gemengde constitutie en
verwees naar de sociale en politieke harmonie die het oude Rome na de koningstijd
zou hebben gekend. In die vroegere, werkelijk Romeinse, politieke gemeenschap
zou politieke deugd een overheersende karaktertrek zijn geweest met een
daadwerkelijke ‘respublica’ als resultaat. Het principe van collectieve zelfregering
sloot daarbij niet uit dat aan magistraten tijdelijk ‘imperium’ werd verleend. De
instelling van gezag strookte met de ‘constitutie’ zolang het naar de geese van de
geschreven en natuurlijke wetten werd uitgeoefend en het principe van zelfregering
niet ondermijnde. Van die oorsprong was de Romeinse gemeenschap volgens Cicero
echter allang afgeweken. In de eerste eeuw vóór Christus leek Rome nauwelijks nog
op de vrije en rechtvaardige staat van weleer, waarin consuls, senaat en volk
eendrachtig het algemeen belang behartigden.
De klassieke betekenis van ‘constitute’ als het wezen van een politieke
gemeenschap waarvan specifieke wetten en instellingen slechts de uitdrukking
vormden, lag ook ten grondslag aan het gebruik van het begrip in het laat-Romeinse
en kanonieke recht. Hier werd het begrip vooral gebruikt als aanduiding voor
geschreven documenten, in het bijzonder de geproclameerde wetten en verleende
rechten door wereldlijke of kerkelijke macht. In deze betekenis werd het begrip veelal
in het meervoud aangetroffen. Sinds het midden van de zeventiende eeuw, tijdens
de strijd tussen koning en parlement in Engeland, werd herhaaldelijk naar voren
gebracht dat er ‘fundamental constitutions’ bestonden, ook wel ‘fundamental laws’
of ‘ancient constitutions’ genaamd, die door de vorst zouden zijn geschonden. In de
Amerikaanse koloniën werd tot in de achttiende eeuw eveneens over ‘constitutions’
gesproken als men doelde op het geheel van documenten en voorschriften betreffende
het bestuut. Ook tijdens de Glorious Revolution werd er nog geen duidelijk
conceptueel onderscheid gemaakt tussen een ‘constitutie’ enerzijds en ‘regering’ en
wetgevende macht anderzijds. Deze politiek-theoretische innovatie ontstond juist in
commentaren op het functioneren van het Britse parlementaire stelsel en werd tijdens
de Amerikaanse Revolutie in volle overtuiging gepropageerd.8
Het verzet van de Amerikaanse koloniën tegen Engeland was ontstaan naar
aanleiding van de belastingen die door het soevereine Britse parlement werden
opgelegd. Aangezien de Amerikaanse koloniën niet door middel van eigen
vertegenwoordigers, maar slechts ‘virtueel’ waren gerepresenteerd, drongen zij
aanvankelijk aan op eigen representanten. Tegelijkertijd werd echter de legitimiteit
van het parlemene als wetgevende instantie bestreden. Niet alleen herhaalden de
Amerikanen de country-retoriek van de Engelse oppositie, waarin het parlement als
een gecorrumpeerd systeem werd voorgesteld, maar uiteindelijk bestreden zij ook
het gebrek aan controle op het soevereine parlement. Daarbij maakten zij, in navolging
van Emmerich de Vattel, een onderscheid tussen de wetgevende macht of de regering
enerzijds en de constitutie als een autoriteit van een hogere orde anderzijds. Aangezien
8
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ontwikkelden zij noodgedwongen de conceptie van een controle op de soevereiniteit
van het Britse parlement.
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‘It is a classic instance of the creative adjustment of ideas to reality’, aldus Bernard
Bailyn.9 Die betekenisverschuiving van het begrip ‘constitutie’ werd nog aangevuld
met de opvatting dat er één allesomvattend document aan de staat ten grondslag
diende te liggen, gesanctioneerd door de gezamenlijke wil van de burgers.10 Met het
idee van een codificatie die aan de oprichting van een staat voorafgaat was het begrip
‘constitutie’ tot zijn moderne betekenis van ‘grondwet’ getransformeerd.11
De innovatie in het politieke vocabulaire van de Amerikaanse revolutionairen
dirigeerde de oudere betekenissen van politieke begrippen natuurlijk niet onmiddellijk
naar de periferie van het debat. Voor de discussies in de Nederlandse Republiek gold
hetzelfde. Conceptuele veranderingen kenmerkten vooral het patriotse politieke
vocabulaire, maar zelden werd van de oudere betekenissen volledig afstand genomen.
Het nieuwe verbond zich op zo'n manier met het conventionele, dat de revolutionaire
potentie van de zich vormende ideologie slechts langzamerhand werd onderkend.
Maar uiteindelijk bleken begrippen als ‘constitutie’, ‘vrijheid’, ‘vaderland’,
‘soevereiniteit’ en ‘representatie’ door de deelnemers aan de politieke debatten op
radicaal verschillende wijze te worden gehanteerd. Kenmerkend voor de radicalere
stroming onder de patriotten was de combinatie van klassiek republikanisme en een
geloof in de onvervreemdbare natuurlijke rechten van een volk. Door de inspiratie
uit beide intellectuele tradities ontwikkelden de patriotten een wezenlijk andere kijk
op het verleden dan hun tegenstanders. Van Goens en Van Irhoven van Dam laten
dat al in een vroeg stadium zien. Uit hun geschriften blijkt hoe er uiteindelijk
verschillende ideologieën ontstonden met fundamenteel verschillende visies op de
‘constitute’ van Nederland.
Wanneer Van Goens het woord ‘constitutie’ hanteerde lagen hierin twee
fundamentele opvattingen besloten. De eerste daarvan was dat het stadhouderschap
een onderdeel was van de constitutie. Van Goens maakte geen onderscheid tussen
‘constitutie’ en ‘regering’, maar sprak over de ‘staatstegeering’ en de ‘stadhouderlijke
regeering’ als ‘twee formen van constitutie’.12 Uit de manier waarop hij het
stadhouderschap als onderdeel van de constitutie verdedigde, bleek overigens dat hij
verder ging dan slechts een verdediging van de status quo. In een memorie aan
collega-regenten maakte Van Goens duidelijk dat hij van de politieke instabiliteit
gebruik wilde maken om het stadhouderschap zoveel mogelijk op te waarderen tot
de positie van staatshoofd van de Unie. Hierbij dacht hij aan het oprichten van een
door de stadhouder te leiden tribunaal van de Unie met bindende uitspraken, en aan
de benoeming van de stadhouder tot voorzitter van de Staten-Generaal met bovendien
een pre-adviserende stem. Door deze maatregelen kon Willem V als een werkelijk
Eminent Hoofd van staat gaan functioneren. Holland zou zijn dominante positie
verliezen en zijn raadpensionaris zou worden gereduceerd tot een zuivere provinciale
minister.13 Van Goens had een grote bewondering voor het Engelse model en
redeneerde ook vanuit
9
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Bailyn, Ideological origins, 202.
Idem, 183.
Stourzh, ‘Constitution’, 45-48; Maddox, ‘Constitution’, 60-61.
[R.M. Van Goens], Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van Amsterdam,...
(z.p., 1781) 54.
[R.M. van Goens] ‘Memorie over het plan van conduite 't welk de ware vaderlandsche
regenten, byzonder in de land-provintien, zouden kunnen en behooren te houden bij de
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die achtergrond.14 Zo kwam hij tot conclusies die voor anderen onbegrijpelijk waren.
De Engelse koning maakte als ‘king-in-parliament’ deel uit van het soevereine gezag,
maar was tevens onschendbaar. Om die reden, zo stelde Van Goens in zijn Politiek
Vertoog, was ‘oppositie’ in het Britse systeem normaal. In de Nederlandse Republiek
gold de stadhouder niet als sacrosanct en zou om die reden ‘oppositie’ verboden
zijn.15 De patriotten beschouwden dit, zoals we zullen zien, als een absurde redenering.
Voor hen leefde Van Goens in een andere wereld. Die zag het stadhouderschap als
een te kwetsbaar, maar fundamenteel element van de gemengde Nederlandse
constitutie.16
Met Van Goens' semi-monarchale opvattingen moest de tweede implicatie van
zijn constitutiebegrip wel op veel kritiek stuiten. De constitutie zou namelijk
onveranderbaar zijn. Nadat hij eerst het stadhouderschap als een wezenlijk element
van de constitutie had voorgesteld, probeerde Van Goens de lezers van zijn Politiek
Vertoog ervan te overtuigen dat ‘elk regent, en elk lid van staat (ik laat staan alle
onbeampte burgers en onderdanen) de constitutie [moer] nemen, zoo als hij ze vindt;
en zich toeleggen, om de conservatie daarvan ter gemeenen beste naar vermogen te
bevorderen’.17 Deze opmerking deed bij Van Irhoven van Dam de haren te berge
rijzen, omdat er zo tussen de regels door een sociaal-politieke ongelijkheid tussen
burgers en regenten werd verkondigd.18 Aan deze kwesties ging Van Goens liever
voorbij. In een voorafgaande noot had hij al duidelijk gemaakt zijn geschrift niet de
geschikste plaats te vinden om de vraag te beantwoorden in welke omstandigheden
men wettig de constitutie zou mogen veranderen, dat wil zeggen de stadhouderlijke
regering zou mogen afschaffen.19 Voor Van Goens was die vraag simpelweg niet aan
de orde en niet voor niets nam hij op verschillende plaatsen zijn toevlucht tot een
mechanische metafoor waarin hij zijn visie onderstreept zag. In het complex van
onderdelen waaruit de staatsmachine bestond, moest alles precies op zijn plaats
blijven. 20 De stadhouder was hier natuurlijk een van de hoofdraderen en Amsterdam

14
15
16

17
18

19
20

tegenwoordige troubelen’ (30 november 1783) in: Brieven aan R.M. van Goens en
onuitgegeven stukken hem betreffende III, 254-274, aldaar 269-272.
[Van Goens], Memorie over het plan van conduite, 258.
[Van Goens], Politiek vertoog, 57.
Van Goens sprak over ‘die oude en origineele gemengde of poly-archique regeeringsform
van de staten als souverein elk in den hare, te zamen vereenigd tot gemeen welzijn van de
unie onder één eminent hoofd, die om niet gevaarlijk te zijn voor de vrijheid wel als een
onafscheidelijk en integreerend lid van de constitutie moet worden geconsidereerd, doch
geen deelhebber aan de grote regalia en tegelijk evenwel influentie en autoriteit genoeg bij
de differente leden van staat, en bijzonder bij de generaliteit, ...’: [Van Goens], Memorie
over het plan van conduite, 256-257.
[Van Goens], Politiek vertoog, 54-55.
‘Hoe meer ik dat, IK LAAT STAAN, herlees, hoe meer zig myn iever ontsteekt over de
beleediging die door deze woorden myne landgenooten wordt aangedaan’: Vyfde missive
van Candidus, 86.
[Van Goens], Politiek vertoog, 54.
‘... dat onze constitutie eene zeer gecompliqueerde en daaram tedere machine is, waaraan
alles zeer nauw luistert, zoo dat geen der raderen de andere voorbylopen of enigzins excentriek
worden kan, zonder dat straks alles hapert en in de wat taakt. Dat men dienvolgens de eerste
aanmatigingen, de eerste pogingen tot meerder macht, in een enkel lid, in de beginselen moet
tegen gaan en stuiten; en dat elk deel van de machine by zyne eige functies moet blyven, en
geene ondergeschikte raderen aan de groten zich hechten, onder voorwendsel van die meerder
of beter beweeging te geven.’: De Ouderwetse Nederlandsche Patriot I, nr. 5, 92.
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het onderdeeltje dat enigszins losgetrild was.21 Vandaar dat Amsterdam zijn plaats
moest worden gewezen en een aanval op het stadhouderschap de werking en het
voortbestaan van de gehele machi-

21

Het stadhouderschap was bedoeld ‘... om als een hoofdrad van zulke eene gecompliqueerde
constitutie als de onze, aan de geheele machine leven en beweeging bij te zetten, en de
Republiek tegelijk ook achtbaarder en handelbaarder te maken voor andere natien.’: [Van
Goens], Memorie over het plan van conduite, 257.
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ne zou bedreigen. De ‘constitutie’ van Nederland was volgens de twee claims van
Van Goens stadhouderlijk van aard en in dat opzicht tevens onveranderlijk.
De manier waarop het stadhouderschap in de tweede helft van de achttiende eeuw
politiek-theoretisch werd verdedigd, week nauwelijks af van de wijze waarop dat
vanaf het eerste stadhouderloze tijdperk (1650-1672) was gedaan. De opvatting dat
de ‘constitutie’ geen ondeelbare soevereiniteit kende, was een geijkt argument om
de soevereiniteit van de Staten te kunnen erkennen, zonder de concessie te doen dat
het stadhouderschap niet tot de constitutie zou behoren.22 De constitutie werd door
orangisten algemeen als een historisch gegroeide verzameling van rechten beschouwd,
waarbij sommige van die rechten aan de stadhouder toekwamen. Het stadhouderschap
was zo genetisch verankerd in de constitutie en nam daarin een uiterst belangrijke
plaats in. Van Goens en andere orangisten hechtten met name ook een groot belang
aan de monarchale symboliek en de uitstraling van het stadhouderschap. In het Europa
van de achttiende eeuw kon de Nederlandse Republiek in hun ogen alleen een rol
van betekenis spelen als zij strak werd geleid en naar buiten toe de grandeur van een
monarchie bezat. Uiteraard kon alleen een telg uit het huis van Oranje deze positie
van Eminent Hoofd bekleden. De stadhouder was dus niet alleen een onderdeel van
een gemengde regering ofwel gemengde constitutie, zo schreef bij voorbeeld Johan
Canter de Munck in 1786, maar hij vertoont zich ‘aan den top der piramide van staat,
als eene sierlyke spitse’ en moet in de Republiek zodanig te werk kunnen gaan ‘zo
dat het als het ware toeschynt, of dezelve door eene monarchale magt bestierd wierd’.23
De meest expliciete reactie op Van Goens' denkbeelden was zonder twijfel Van
Irhoven Van Dams Vyfde missive van Candidus, een verhandeling ‘plein d'idees
originales & lumineuses sur la constitution’ en geschreven ‘avec cette éloquence
fiere & brûlante qui charactérise ce jeune auteur.’24 In tegenstelling tot Van Goens
maakte Candidus in eerste instantie wel een onderscheid tussen een constitutie en
een regeringsvorm. Het contemporaine gebruik van het woord ‘constitute’ als ‘de
22

23

24

P. Geyl, ‘Het stadhouderschap in de partijliteratuur onder De Witt’ in: Idem, Pennestrijd
over staat en historie. Opstellen over de vaderlandse geschiedenis aangevuld met Geyl's
levensverhaal (Groningen 1971) 4-5, 32-33; Van de Klashorst, ‘Metten schyn van monarchie
getempert’, 93-136; Velema, ‘Revolutie, contrarevolutie en het stadhouderschap’, 531-532;
Idem, ‘Contemporaine reacties’, 35-37.
Johan Canter de Munck, De tegenswoordige regeeringsvorm der zeven vereenigde provintien,
gehandhaafd en verdeedigd, ... Tegen het ontwerp der volksregeering, vervat in zeker werk,
betyteld: Grondwettige Herstelling van Nederlands Staatswezen, uitgegeeven te Amsterdam,
by J. Allart (Middelburg: Hendrik en Marinus van Osch, 1787) 102-103 en 105. [Knuttel
21538]
Le Politique Hollandais (11 november 1782) nr. 92, 212. De retoriek van Van Irhoven van
Dam werd als iets bijzonders ervaren en irriteerde zijn politieke opponenten. Elie Luzac
richtte zich rechtstreeks tot Candidus en verontschuldigde zich ironisch voor zijn eigen
‘eenvoudige, onopgesmukte, koele en ernstige schryfwyze’ die niet zeer geschikt was ‘om
indruk te maaken, by die geenen, die gewoon zyn, uwen schitterenden, overvloeienden en
vervoerenden styl te bewonderen’ (Vaderlandsche Brieven, nr. 5 (19 augustus 1784) 2). In
werkelijkheid vond Luzac dat de Courier van Europa een ‘hoogen toon’ aansloeg en dat de
Brieven van Candidus vol zaten met ‘winderige wartaal en revelaryen’: (Vaderlandsche
Brieven, nr. 7 (10 februari 1785) 71. Soms was de retoriek van Van Irhoven van Dam zo
opvallend dat passages in het geheugen bleven hangen. Zo misbruikte één pamflettist nog
drie jaar na publikatie van de Vyfde missive opzettelijk ‘de taal van den groten democraat
Candidus’: Semper Idem, Bedenkingen omtrent het geen Utrecht betreft, noodzaaklyk voor
alle de bewoonders der zeven provinçien (z.p., z.j.) 18.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

tegenvoordige gesteldheid eener zaak’ vond hij een grove verbastering. Candidus
beargumenteerde op grand van enkele passages uit de geschriften van Cicero dat het
Latijnse
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begrip ‘constitutio’ de betekenis droeg van ‘de instelling, vaststelling, en
oorspronglyke bepaaling eener zaak’. Met die kennis gewapend definieerde hij de
Nederlandse constitutie in klassiek republikeinse zin als een zichzelf regerende
gemeenschap, zij het via het instrument van representanten.25 De definitie had in
potentie een revolutionaire strekking, maar in 1782 was dit nog moeilijk te zien. Het
vervolg van de definitie leek, los van de rest van het betoog, weinig vernieuwend:
‘De waare constitutie of landgesteldheid van Nederland is derhalven niets anders
dan dat zamenstel van alle die natuurlyke en burgerlyke vryheden, die door niets
hoegenaamd belemmerd worden, dan alleen door de zorg om alle ingezetenen even
gelukkig en voorspoedig te maaken.’26 Deze constitutie, aldus Candidus, ‘is aan ons
eigen geweest van de vroegste tyden af’.27
Dat Candidus met zijn verschil in terminologie ook een duidelijk conceptueel
onderscheid maakte tussen een regering en de constitutie als macht van een hogere
orde, kan niet worden aangetoond. De ‘constitutie’ van Candidus was geen grondwet
in de moderne zin; het begrip had het als bij de orangisten betrekking op het
oorspronkelijke karakter van de politieke gemeenschap, blijkend uit de historisch
gegroeide instellingen. Over die oorsprong bestond echter een fundamenteel verschil
van mening. Candidus beschouwde de Nederlandse Republiek als een zichzelf
regerende politieke gemeenschap, wier ‘constitutie’ alleen recht werd gedaan onder
een democratische of een aristo-democratische regering. Voor Holland gold het
laatste, want de statenvergadering was een klein beetje aristocratisch door de ene
stem van de adel en overwegend democratisch door de overgrote meerderheid van
de steden.28 Deze constitutie had volgens Candidus in ieder geval nooit ruimte gelaten
voor een stadhouder met een eigen, onafhankelijk imperium. Het stadhouderschap
met alle daaraan toegekende bevoegdheden zou altijd een tijdelijke regering zijn
geweest, die niet tot het wezen van de constitutie behoorde. Als die situatie sinds de
tweede helft van de achttiende eeuw was veranderd, dan had zich ongemerkt een
corrumperingsproces voltrokken waardoor de oorspronkelijke natuur van de
Nederlandse politieke gemeenschap was verbasterd.29 Van conservatieve zijde werd
25

26
27
28
29

‘De constitutie van Nederland is die volksgesteldheid, die aan alle de inboorlingen toelaat
en het recht geeft, om zorg te draagen voor de algemeene belangen van het gansche
gemeenebest, zonder zig hier in aan eenig willekeurig gezag te behoeven te onderwerpen;
uit hoofde waar van zy alle deel hebben aan het vrymagtig bestier van hun land en
maatschappy, zonder in het allerminste eenige willekeurige en onafhanglyke magt boven zig
te hebben of te erkennen, laatende alleen, vrywillig de bestelling en uitvoering der gemeene
zaaken overig aan die geenen uit het midden der medeburgeren. die zy hier tot kundig en
genoegzaam braaf erkennen dog, bezittende in zig zelven de hoogste majesteit, het hoogste
recht, en het hoogste gezag’: Vyfde missive van Candidus, 247-254. Zie ook: Courier van
Europa I, nr. 71, 283.
Vyfde missive van Candidus, 254-256.
Idem, 256.
Idem, 90 en 263.
Een ‘republiek’ mét een Eminent Hoofd was voor Van Irhoven van Dam een tegenstrijdigheid.
Volgens Elie Luzac waren jonge auteurs als Van Irhoven van Dam verblind door deze
achterhaalde, klassieke gedachte: ‘Dit denkbeeld, of wanbegrip, is door de Romeinen, wanneer
zy Tarquinius verjaagd hadden, het gemeen ten sterkste ingeprent, en voorts door hun by
andere volken voortgeplant. Het leezen van latynsche autheuren brengt onze Nederlandsche
jeugd ook in dit valsch begrip, 't welk 'er naderhand niet gemaklyk, en somtyds in 't geheel
niet uit wil. Dit mag wel de reden zyn, dat, onder ons, zoo veele geletterden of geleerden

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

de patriotten echter verweten dat zij zelf de ‘constitutie’ veranderden en bij hun
hervormingseisen de gulden

met dit valsch denkbeeld zodaanig ingenomen en besmet zyn, dat zy voor alle redeneeringen
daar omtrent geheel onvatbaar zyn’: De Vaderlandsche Staatsbeschouwers I, nr. 2, 125.
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republikeinse spreuk verachtten die stelde dat ‘Boni civis esse presentem statum
reipublicae tueri, eumque mutatum nolle’.30 Op deze tegenwerping was door Van der
Capellen echter al in een vroeg stadium geanticipeerd.31 Het patriotse onderscheid
tussen ‘constitutie’ en stadhouderlijke ‘regering’ was in de praktijk daarom wel
degelijk effectief, zoals blijkt uit enkele pamfletten die de rechtsgeldigheid van het
stadhouderlijke regeringsreglement in de provincie Utrecht aankaartten.32 Regeringsre30
31

32

‘Een goed burger behoort de bestaande instellingen van een gemenebest te beschermen en
moet die niet willen veranderen.’
De spreuk is in de zeventiende en achttiende eeuw vele malen geciteerd: Geyl, ‘Het
stadhouderschap in de partijliteratuur onder De Witt’ in: Idem, Pennestrijd over staat en
historie, 37. Uit de korte opmerking van Geyl dat het ‘Boni civis’ door F.A. van der Marck
uit naam van het natuurrecht in 1785 [=1783] werd verworpen mag niet worden geconcludeerd
dat de spreuk geen beladen karakter meer had (Vgl. F.A. van der Marck, Redenvoering van
F.A. van der Marck over de liefde tot het vaderland, te bestuuren en overeenkomstig met de
redelyke en gezellige natuur der menschen. Of over den waaren aard van het zogenaamde
patriotismus (Deventer/Amsterdam: G. Brouwer/J. Allart, 1783) VI-IX. [Knuttel 20559]).
Voor mensen als Van der Capellen, die de staatkundige corruptie tot in de uithoeken van het
eigen grondgebied meenden te ontwaren, moest de spreuk wel het venijn van een
machtswellusteling bevatten. Hij schreef hem, op gezag van Hugo de Groot, dan ook op
naam van keizer Augustus! Ik merk op, aldus Van der Capellen in 1776 ‘... dat het instampen
van deeze leet Augustus waarlyk zeer fraai stond, nadat hy door geweld, list en bedekten
invloed alle gezag zodanig had aan zig getrokken, dat 'er van de oude vryheid en
regeeringsform, in zyn vaderland, niets meer dan de naam en uiterlyke schyn overbleef. Een
dief zou, na dat het hem gelukt was de goederen zynes naasten te rooven, even gevoeglyk
de verpligting tot het handhaaven der tegenswoordige bezitters kunnen prediken’: Price,
Aanmerkingen over den aart der burgerlyke vryheid, voorrede 11 (De passage van Hugo de
Groot in het voorwoord van zijn Tractaet vande oudtheyt vande Batavische, nu Hollantsche
republique (1610): C.C. Molewijk ed., Hugo de Groot. De Oudheid van de Bataafse nu
Hollandse Republiek (Weesp 1988) 40). In de jaren tachtig werd de spreuk met grote regelmaat
in herinnering geroepen. Orangisten schreven hem vaak aan Cicero toe om patriotten in
verlegenheid te brengen. Die hielden vast aan Augustus of lieten Cicero als patriot vallen
ten gunste van Cato Uticensis (Voor Augustus, zie Van Irhoven van Dams Courier van
Europa I, nr. 21 (14 november 1783) 83 en nr. 23 (21 november 1783) 90; Voor Cato:
Anonymus Belga, De adel (z.p., 1786) 105 [Knuttel 21299]). Van Irhoven van Dam werd
aangepakt door De Vredebazuin die volmondig erkende dat het ‘Boni civis’ van keizer
Augustus was en inderdaad nog steeds het adagium van ieder burger hoorde te zijn, maar,
zo merkte men zuur op, ‘de Europeesche Courier heeft dit ex plenitudine potestatis ejus (om
zijn fraai Latijn eens over te neemen) uit de lijst der gulden spreuken geschrapt, en tracht
het tegengestelde in de plaats te dringen’ (De Vredebazuin II, nr. 60, 222).
Dit uit 1674 stammende reglement was in 1747 weer ingevoerd, weliswaar onder druk van
de Franse oorlogsdreiging, maar toch op wettige wijze. In een van de pamfletten werden de
denkbeelden van Candidus' Vyfde missive uitgesproken in de toegankelijker vorm van een
samenspraak: ‘Gy sprakt zo even van CONSTITUTIE, en verstondt daardoor REGEERINGSFORME,
maar thans maakt het Volk tusschen CONSTITUTIE en REGEERINGSFORME een hemelsbreed
onderscheid, als men hen tot hiertoe heeft wys gemaakt: want door HET EERSTE verstaat zy
thans, DIE VASTGESTELDE ORDRE, voortkomende UIT DE MAGT VAN 'T VOLK, waar op gegrond
zyn hunne oude herkomen, voorrechten en Privilegien, dienende ter bereiking van het by
hun voorgestelde hoofd einde, het SALUS POPULI, of HUN ONDERLINGE WELVAAREN. Daar
zy door HET TWEEDE, niets anders verstaan, dan een GEDEMANDEERDE MAGT van het volk
aan eenige voornaame perzoonen, als leden uit hun borgergenootschap verkozen, om alle
zaken ter bereiking van het zoo even gemeld hoofdoogmerk van de CONSTITUTIE TE
BESTIEREN’: Bericht uit het ryk der dooden, toegezonden aan de oliekoekbakker der zeven
dorpen in brand daar de schout en secretaris uithangt. Bevattende een zamenspraak tusschen
mr. Hendrik Assuerus Wttewaal, heere van Stoetewegen, en mr. Bartholomeus de Gruyter,
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glementen die niet overeenkwamen met de constitutie, zo luidde de conclusie, ‘kunnen
en moeten ook dadelyk, als schadelyk verandert worden’.33
De kritiek op de legitieme positie van de stadhouder werd niet alleen gestaafd door
het stadhouderschap als een niet tot de ‘constitutie’ behorende ‘regering’ te definiëren,
maar ook door historische interpretaties. De claim dat regeringsreglementen afgeschaft
mochten worden, won immers aan geloofwaardigheid als men aantoonde dat de
historische ontwikkeling, die in het machtige stadhouderschap uitmondde, strijdig
was met het oorspronkelijke karakter van de gemeenschap. Juist dit idee van de
gecorrumpeerde ‘constitutie’ vormde een belangrijk element in Candidus' betoog.
In een terugkeer naar de oorspronkelijke principes van de gemeenschap zag hij de
enige remedie om haar naderende ondergang te voorkomen. Deze klassiek
republikeinse conceptie was bepalend voor het belang dat Candidus hechtte aan een
onderzoek naar het nationale verleden. Zijn speurtocht werd daarbij echter gestuurd
door het apriori dat het stadhouderschap nooit een wezenlijk onderdeel van de
‘constitutie’ was geweest en in zijn historische gedeelte lijkt het betoog dan ook van
staatsgezinde afkomst.
Candidus handhaafde het geschiedbeeld waarin de Bataafse vrijheid het fundament
van het nationale karakter was. Voor de laat-middeleeuwse tijd benadrukte hij sterk
de gevaren die de vrijheid van het Nederlandse volk had gelopen. Op de vraag of de
documenten uit de periode der graven rechtsgeldig waren, gaf Candidus tussen de
regels door slechts een dubbelzinnig antwoord. Waar het privileges betrof die uiting
gaven aan de vrijheid of zelfstandigheid ten opzichte van het grafelijk gezag was er
in zijn ogen sprake van rechtsgeldigheid. Uiteraard doemde hier de tegenwerping op
dat het alomvattende gezag van de graven juist bleek uit de privileges, aangezien die
als persoonlijke gunsten moesten worden beschouwd. Candidus sprak in dit verband
echter over natuurrechten, die door God rechtstreeks geschonken waren en naderhand
door de graven slechts bevestigd.34 Veel later in zijn betoog maakte hij echter duidelijk
dat het ‘de buitenspoorigste dwaasheid’ zou zijn om met documenten uit de periode
der graven aan te komen. De graven zouden slechts een geürsupeerd gezag hebben
bezeten dat bovendien tijdens de Opstand volkomen was vernietigd.35 De
tegenstrijdigheid is gemakkelijk te verklaren. De natuurrechtelijke argumentatie
ondersteunde namelijk Candidus' eigen historische exposé, terwijl de latere ontkenning

33

34
35

heere van Groenewoude, in leven burgemeesters en raaden in de vroedschap der stad Utrecht,
en mr. Jan Frederik Röell, in leven secretaris der politie derzelve stad. Om te dienen tot een
byvoegsel van de Biographia Ultrajectina of gulde legende van de Stichtse Sinterklaas, cum
suis (z.p., 1782) 8. [Knuttel 20286]
Idem, 10. Voor het onderscheid tussen ‘regering’ en ‘constitutie’ in de context van Utrecht
zie ook: Het tweede iets voor Utrechts burgeren (z.p., z.j.) inleiding, I; Het derde iets voor
Utrechts burgeren ... (z.p., z.j.) inleiding, VII [Knuttel 20683]; Twee missivens behelzende
toeligtende aanmerkingen voor de burgers en inwoonders van Utrecht over den oorsprong
als inhoud van het uitgebragte staatsrapport en daaraan gevoegd concept reglement
reformatoir van regeering. In dato 1 sept. 1784 (z.p., 1784) 5-8 en 15-23 [Knuttel 20965].
Voorts, met verwijzing naar de Vyfde missive van Candidus: Grondwettige Herstelling I,
164. Ten slotte een reactie onder het pseudoniem Audax op het gebruik van beide begrippen
door Adriaan Kluit in De soevereiniteit der staaten van Holland: De Post van den Neder-Rhyn
IX, nr. 434, 1061.
Vyfde missive van Candidus, 107-108.
Idem, 301-302.
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van het grafelijke gezag deel uitmaakte van zijn verdediging tegen conservatieve
argumenten.
Candidus gaf vervolgens toe dat de Nederlandse Republiek als een zelfstandig
bondgenootschap zonder vooropgezet plan was ontstaan. Het verbond der edelen,
de Unie tussen Holland en Zeeland, de Pacificatie van Gent en de Unie van Utrecht
beschouwde hij als tijdelijke overeenkomsten en allerminst als eeuwige landwetten.
Hij erkende echter wel de noodzaak van een permanente staatsregeling, zoals hij die
ook
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aan de Amerikaanse staten ten grondslag zag liggen. Hij sprak in dit verband alleen
niet van een ‘constitutie’, maar van een ‘jus scriptum’ of algemeen ‘wetboek’.36
Hierin zouden de bevoegdheden van de leden van de Staten-Generaal en het gebruik
van het vetorecht door de provincies moeten worden geregeld. Tevens wenste
Candidus vaste instructies voor alle ambtenaren van de staat, in het bijzonder de
stadhouder, en strafbepalingen voor overtredingen. Hij sloot zich aan bij het pamflet
Vrye gedagten van een Burger waarin de moeizame besluitvorming in de Unie als
de hoofdoorzaak van alle rampspoed werd aangewezen en waarin werd gepleit voor
meerderheidsbesluiten.37 Beide auteurs beschouwden de Unie van Utrecht als een
onvolmaakte grondslag van de staat, met dit verschil dat Candidus niet slechts de
gebrekkige besluitvorming als oorzaak van alle problemen zag, maar vooral het
ontbreken van een algehele staatsregeling.
Op de plaatsen waar Candidus niet het federale niveau besprak, maar de provinciale
regeringsvorm, kreeg zijn betoog een sterk Hollandocentrisch karakter. Met regelmaat
vestigde hij de aandacht op de Deductie ofte corte vertoninghe van François Vranck
uit 1587, alsmede op de Deductie van 1654. Beide documenten vormden de kern
van de staatsgezinde conceptie waarin het stadhouderschap slechts als dienaar van
de statenvergadering denkbaar was en geen wezenlijk onderdeel vormde van het
Hollandse staatsbestel. Vrancks Deductie ging uit van de volkssoevereiniteit die zou
berusten in de vergadering van de stedelijke vroedschappen en gedelegeerd werd
aan de statenvergadering. Deze statenvergadering, waarin ook de adel één stem bezat,
was dus niet zelf de soevereine instantie. Zij was slechts de uitvoerder van de
soevereiniteit en was gedwongen tot voortdurende ruggespraak met de soevereine
basis, dat wil zeggen de vergadering van vroedschappen.38 Ook in Candidus' betoog
zat deze representatieve opvatting van de statenvergadering besloten.
Voor zover behandeld past het betoog van Candidus met zijn opvatting over een
zichzelf regerende gemeenschap en de opgenomen historische legitimatie in de
staatsgezinde traditie. Indien zijn roep om politieke veranderingen alleen door deze
argumenten was ondersteund zou de confrontatie met Van Goens niet meer zijn
geweest dan een zoveelste episode uit de confrontatie tussen orangistische en
staatsgezinde maatschappijopvattingen. Er zit echter meer besloten in de bekende
Vyfde missive van Candidus. Tot Van Irhoven van Dams intellectuele bagage
behoorden eveneens de achttiende-eeuwse Britse politieke geschriften die ook Van
der Capellen zo sterk hadden beïnvloed. In zijn betoog bevinden zich daarom ook
radicalere formuleringen over de onvervreemdbare rechten van een volk, met name
het recht om te allen tijde staatkundige hervormingen door te voeren. Ook Candidus
betoogde met verwijzing naar Price, Priestley en Hutcheson dat men een volk nooit
het recht kon ontzeggen om de regeringsvorm en de personele bezetting daarvan te
veranderen op het moment dat een meerderheid van ‘echte’ burgers oordeelde dat

36
37
38
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het ‘salus populi suprema lex esto’ geschonden werd.39 Er is op dit punt duidelijk
een politiek-theore-
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tische vernieuwing te constateren, die uiteindelijk de roep om politieke hervormingen
krachtig heeft ondersteund. In 1782 werd die vernieuwing door orangisten doorgaans
nog niet op waarde geschat.
De invloed van dit geradicaliseerde Lockeanisme leidde echter niet automatisch
tot een pleidooi voor meer democratie. De ‘liberale’ component van de patriotse
ideologie ondersteunde vooral de eis dat een volk het recht toekwam om een bestaand
politiek stelsel te hervormen of volledig te verwerpen. Het was echter het klassiek
republikeinse vertoog over corrumpering van staat en politieke moraal dat de patriotten
in staat stelde te verwoorden, waarom van dit recht gebruik diende te worden gemaakt.
Tussen 1781 en 1784 stond de bestrijding van het stadhouderlijke clientèlestelsel
centraal. De nieuwe onthullingen over vriendjes- en achterkamertjespolitiek en
corrupte verhoudingen creëerden de sfeer die de roep om de democratisering van het
staatsbestel serieus ter hand te nemen luider deed worden en het recht van politieke
verandering op de agenda zette. De patriotten profiteerden dan ook van politieke
tractaten waarvan de één een meer liberaal en de ander een meer klassiek republikeins
gehalte had. Priestley, Hutcheson en Price, om enkele belangrijke auteurs te noemen,
stemden immers niet overeen in hun antwoord op de vraag of een democratisch
gekozen regering de individuele rechten het beste kon beschermen. Voor de
ondersteuning van zijn roep om verandering, en daar ging het in 1782 vooral om,
profiteerde Candidus echter van al deze drie auteurs. Als motto voor zijn Vyfde
missive koos hij een radicaal Lockeaanse passage uit Priestley's essay, waarvan het
slot het centrale thema van hervorming legitimeerde: ‘In the name of God I ask, what
principles are those, which ought to restrain an injured and insulted people from
asserting their natural rights, and from changing, or even punishing their governors,
that is their servants, who had abused their trust, or from altering the whole form of
their government, if it appeared to be of a structure so liable to abuse.’40 De citaten
uit Van Irhoven van Dams Vyfde missive keerden later, samen met vele andere, in
motto's en tekst terug in de Courier van Europa.41 Dat Van Irhoven van Dam in
ideologisch opzicht dicht bij Van der Capellen stond blijkt niet alleen uit het feit dat
hij uit diens vertalingen en voorredes citeerde. Ook tijdgenoten hadden oog voor wat
de geschriften van Van der Capellen en Van Irhoven van Dam gemeenschappelijk
hadden. Eén pamflet wees zelfs concreet op de overeenkomsten tussen Aan het volk
van Nederland en de Vyfde missive van Candidus. Beide geschriften werden
aanbevolen, al zou het eerste meer geschikt zijn voor de eenvoudige burger vanwege
de ‘gemeenzame styl’, terwijl Candidus' verhandeling meer bij de ontwikkelde burger
zou passen.42

6.2 Bestrijders van een ‘paerd met vleugels’
R.M. van Goens had met zijn Politiek Vertoog en de Ouderwetse Nederlandsche
Patriot weliswaar futore gemaakt, maar hij was zeker niet de enige die de hausse
aan patriotse kritieken probeerde te stuiten en evenmin was hij de belangrijkste. Deze
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laatste kwalificatie komt toe aan Elie Luzac, de man die in patriotse publikaties
nauwelijks introductie behoefde en meestal alleen werd aangeduid als het ‘Leidse
advocaatje’. Verder werd ook Adriaan Kluit een bekend bestrijder van de patriotten,
met name
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waar het hun historische argumentatie betrof. Daarnaast zijn er nog enkele auteurs
uit het tweede echelon die werken van enige importantie hebben geschreven ter
verdediging van de stadhouderlijke republiek.43 En ten slotte waren er personen die
aanvankelijk sympathiek stonden tegenover het patriottisme, maar in een later stadium
soms hun bedenkingen kregen. Tot deze laatste categorie behoorde Cornelis Zillesen.
Hij sprak in 1785 nog in positieve termen over de algemene burgerwapening en prees
de vergaderingen van de burgercorpsen als een goed initiatief.44 Met het Leids Ontwerp
van de Hollandse vergadering van gewapende burgercorpsen (oktober 1785) kon hij
zich echter niet meer verenigen. Uiteraard vormde deze groep ‘conservatieven’ geen
coherent front, net zo min als de patriotten een eenheid waren. Luzac, Kluit, Van
Goens en andere orangisten destilleerden hun conservatieve houding ten opzichte
van de patriotten uit zeer verschillende bronnen en niet allen waren even pessimistisch
over de mogelijkheid van politieke hervormingen.45 Hier staat echter centraal wat zij
gemeen hadden in hun reactie op de argumenten van de patriotten.
Luzacs bijdrage aan het politieke debat in de jaren tachtig is gewichtig te noemen,
zowel kwantitatief als kwalitatief. Met Reinier Vryaarts openhartige brieven
(1781-1784) leverde hij al in de beginfase van patriotse kritiek een langdurig
tegengeluid. In de Vaderlandsche Brieven (1784-1785) en De Vaderlandsche
Staatsbeschouwers (1784-1788) becommentarieerde hij voornamelijke de
radicalisering van het politieke proces, terwijl hij in de Voor- en nadeelen van den
invloed des volks (1788-1789) de plannen voor democratisering in Holland uitvoerig
van kanttekeningen voorzag. Die laatste werk, geschreven vanaf 1787, werd overigens
pas na de Pruisische interventie gepubliceerd. De interventies van Luzac waren steeds
scherpzinnig en geven duidelijk aan dat er van diepgaande meningsverschillen sprake
was over de evaluatie van de klassieke republieken, over de aard en oorsprong van
de Nederlandse staat en over de toepassing van contracttheorieën op de Nederlandse
situatie. Zijn kritiek mag onder andere beschouwd worden als een antwoord op de
publikaties van Van Irhoven van Dam.
In Reinier Vryaart ging Luzac ten eerste uit van een volstrekt andere
contractfilosofie dan in patriotse werken gebruikelijk was. Van der Capellen, Van
Irhoven Van Dam en ook F.A. van der Marck stelden zich alle drie op het standpunt
dat een contract tussen een volk en zijn regering altijd herroepbaar was en dat de
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de notie van een
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nog werkzame volkssoevereiniteit na de contractvorming een ongerijmdheid.
Soevereiniteit betekende voor hem de macht die een politiek lichaam in harmonie
bracht. Dat een volk als collectief niet in staat kon zijn om zichzelf in harmonie te
besturen meende Luzac met een lichaamsmetafoor te kunnen aantonen: ‘Die meenigte
kan zich zelve als een lichchaam niet roeren, laat staan bestieren; dat strydt met
haaren aart, met haare essentie. Zy kan dit even zoo weinig doen, als de meenigte
deelen van ons lichchaam ons lichchaam zelf in een beweeging, laat staan in een
geregelde beweeging zouden kunnen brengen: stel U eens onze ooren, oogen, handen,
voeten, vingers, met een woord, alle de deelen van ons lichchaam begaafd ieder met
een afzonderlyk wilvermogen, hoe zouden die deelen, met hunne byzondere willen,
het lichchaam bestieren?’47 Voor Luzac was het een axioma dat de verschillende
delen van een lichaam een eigen wil ontwikkelden, tenzij door een andere kracht in
harmonie gebracht. Wat hij ontkende was de klassiek republikeinse notie van politieke
deugd, waarin harmonie ontstond vanuit de op het algemeen belang gerichte
onderdelen.
Aan Luzacs opvattingen over het sociaal contract lag dan ook een wezenlijk andere
politieke conceptie ten grondslag. Op gezag van de natuurrechtgeleerde Samuel
Pufendorf (1632-1694) zag hij de ontwikkeling van iedere staat als een proces in
drie fasen, waarin twee contracten werden gesloten en één besluit werd genomen
(duplex pactum & unum decretum).48 Het eerste contract bevestigde alleen het ontstaan
van een politieke gemeenschap. Vervolgens kwam er een besluit over de gewenste
regeringsvorm, waarna in de derde fase een tweede contract de instelling van de staat
zelf bezegelde. Daarmee was een morele instantie gecreëerd met een soeverein gezag
waaraan allen zich dienden te onderwerpen. Volkssoevereiniteit was binnen deze
conceptie een contradictio in terminis, Hooguit was er sprake geweest van een
gezamelijke wil om een politieke gemeenschap te vormen onder een bepaalde
regeringsvorm. Door het tweede contract werd echter pas een soeverein gezag
gecreëerd waardoor het lichaam werd bestuurd. De patriotse kritiek bracht hier tegenin
dat de huidige stadhouderlijke republiek niet de oorspronkelijk bezworen
regeringsvorm was, maar in feite een gecorrumpeerde volksregering. In theorie
erkende ook Luzac de mogelijkheid dat in fase twee besloten werd om een
volksregering in te stellen. In de praktijk, dat wil zeggen in de (voor-) geschiedenis
van de Nederlandse Republiek, meende hij daarvoor echter geen enkele aanwijzing
te vinden.49
Luzac werd in zijn weerlegging van een voortdurend werkzame of permanente
volkssoevereiniteit gesteund door mensen als Adriaan Kluit en, in een later stadium,
door Cornelis Zillesen. Hun contractleer was weliswaar minder expliciet, maar de
consequenties ervan waren hetzelfde. De Leidse hoogleraar meende dat de patriotten
zich bedienden van het onderscheid tussen ‘majestas realis’ en ‘majestas personalis’,
een terminologie die uit het begin van de zeventiende eeuw stamde, maar waarvan
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had gekregen.50 Kluit verwierp deze leer van de dubbele soevereiniteit in zijn rectorale
afscheidsrede aan de universiteit van Leiden in 1784.51 Volgens hem bestond er tussen
de burgers en hun regering inderdaad een verdragsrelatie. De overgang van de
natuurstaat naar een burgerlijke maatschappij karakteriseerde hij echter als de keuze
van een groep individuen voor de onderwerping aan het gezag van een bepaalde
regeringsvorm. Na die principiële keuze was de soevereiniteit volledig afgestaan,
tenzij men voor een volksregering zou hebben gekozen.52 Zillesen verzette zich
eveneens sterk tegen het idee van een voortdurend werkzame volkssoevereiniteit.
Ook in zijn opvatting stelde een volk juist een soeverein aan door middel van een
uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst, waarna veranderingen slechts in uiterste
gevallen geoorloofd waren. Om dezelfde reden waarom men Philips II terecht had
afgezworen als vorst, was verzet tegen de soevereine Staten nu onrechtmatig. Voor
de tirannie van de Spanjaarden waren er bewijzen te over geweest. Het volk had na
1588 echter stilzwijgend de statensoevereiniteit geaccepteerd en sinds 1781 waren
er volgens Zillesen geen bewijzen aangebracht dat er van een nieuwe tirannie
werkelijk sprake was.53
Dat de patriotten het contract tussen een volk en zijn wettige regering minder heilig
achtten zagen critici van het patriottisme in de praktijk geïllustreerd door het verzet
tegen het regeringsreglement in Utrecht. Maar het politieke proces in die provincie,
met name in de stad Utrecht, toonde eveneens aan dat er zich onder het patriottisme
meer verschool dan alleen een anti-stadhouderlijke, staatsgezinde oppositie. Op het
principe van volkssoevereiniteit werd nu met grote regelmaat een beroep gedaan
voor praktische partijpolitieke doeleinden. Men zou kunnen zeggen dat er een
revolutionaire verhitting ontstond door de wrijving tussen het idee van een
onvervreemdbare volkssoevereiniteit en de klassiek republikeinse analyses van
corruptie. Enerzijds noopten de diverse ontdekkingen van politieke slavernij tot een
steeds frequenter beroep op de volkssoevereiniteit, waardoor het begrip van politieke
representatie uiterst ambigu werd. Door het democratische karakter van de klassieke
republieken te benadrukken ontstond er in patriotse teksten een overlapping tussen
‘volksregering’, ‘volkssoevereiniteit’ en ‘republiek’. Anderzijds zou men kunnen
zeggen dat de klassiek republikeinse conceptie van de gemengde constitutie onder
druk kwam te staan door de dynamisering van het begrip ‘volkssoevereiniteit’. De
soevereine macht van het volk stond immers niet alleen centraal in abstracte
verhandelingen; op het principe werd op stadsniveau voortdurend een beroep gedaan
om elke vorm van oligarchisering en elke verdediging van een op zichzelf staande
50
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verschillende concepties met elkaar werden geconfronteerd en door de actualiteit
van de dag voortdurend van nieuwe ladingen werden voorzien. Dat de tegenstanders
van de patriotten uiteindelijk onderkenden dat er nieuwe ideeën werden gelanceerd
blijkt uit hun inhoudelijke reacties. Luzac, Kluit en ook Zillesen richtten zich niet
alleen op de wijsheden die de patriotten uit het klassieke Rome, Athene of Sparta
meenden te moeten halen, maar ook op de radicalere toepassing van de
volkssoevereiniteit. Daarnaast ontwikkelden deze auteurs een repliek op de
geschiedvervalsing die de patriotten zich op basis van hun uitgangspunten zouden
veroorloven.
Een behandeling van de oude republieken was voor Luzac eigenlijk overbodig,
aangezien hij vergelijkingen tussen totaal verschillende staten van geen waarde achtte.
Volgens hem had Nederland uitsluitend de naam van ‘republiek’ gemeen met Rome,
Carthago, Venetië, Genua of de Zwitserse cantons.54 Met name Van Irhoven van
Dam zou het begrip ‘respublica’ zodanig hebben verbasterd dat het uitsluitend op
een democratische regering van toepassing was. Had hij maar vertrouwd op ‘dien
grooten meester in het maken van definitien’, namelijk Hugo de Groot, dan was hij
volgens Luzac niet met zulke antieke opvattingen naar voren gekomen.55 Maar
aangezien Van Irhoven van Dam en vele andere patriotten met name het Romeinse
republikeinse verleden in herinnering bleven roepen, achtte Luzac zich gedwongen
om dit klassieke exemplum ook onschadelijk te maken. Omdat de patriotten in Luzacs
optiek naar een volksregering pur sang streefden, beklemtoonde hij dat Rome nooit
op die wijze was bestuurd.56 Hij wees op het gezag dat aan de consuls steeds was
opgedragen en benadrukte dat bij alle bekende volksregeringen nooit letterlijk het
gehele volk bij het bestuur betrokken was geweest: ‘alle de Romeinsche wetten zyn
geen plebescita’, aldus zijn spreekbuis in Reinier Vryaart.57 Uit de grote regelmaat
waarmee dit soort opmerkingen in Luzacs geschriften terugkomen blijkt dat hij zijn
zichzelf opgelegde taak als vernietiger van wat volgens hem klassiek republikeinse
mythevorming was uiterst serieus heeft genomen.
In dit opzicht konden verschillende nummers uit De Vredebazuin wedijveren met
Reinier Vryaart. Deze periodiek richtte zich echter juist op het aan de kaak stellen
van de democratische uitwassen in Rome. In het volkstribunaat zag het blad allerminst
een heilzaam instituut. Het had zich ontwikkeld tot een voor de staat catastrofale
macht, waarvan niet alleen de senaat maar ook het volk de dupe werd: ‘Zij gedroegen
zich als tien koningen, als tien tyrannen, en hunne schrik was algemeen, ...; echter
werd van langzaamerhand het gemeen het meest mishandeld.’58 Regeren was ook
geen zaak van het volk, aldus De Vredebazuin, en om die wijsheid te ondersteunen
werd graag uit de favoriete lectuur van Van Irhoven van Dam geciteerd. Met een
passage uit Cicero's De officiis wees men op de gevaarlijke consequenties van de
leer van de volkssoevereiniteit die ‘het volk op den troon’ en ‘de overheid op de
straat’ zou brengen.59 Ook toepasselijk in dit verband was het aan Cicero
toegeschreven ‘ad consilium de Republica dandum, caput est, nosce Rempublicam’
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als het onbeperkte gezag van een vorst.60 De patriotten werden ten slotte als politieke
criminelen veroordeeld en in de Romeinse context op hun plaats gezet: ‘VRIJHEID
en VADERLAND was de leuze van Spurius Melius, Marius Manlius Capitolinus,
Spurius Cassius, van Catilina, van Marius en Sylla, en van alle de Romeinse
oproermakers.’61
Ook Cornelis Zillesen vond in de geschiedenis van de oude volkeren bepaald geen
impulsen om tot democratische experimenten over te gaan. In zijn studie uit 1781
was hij al tot de conclusie gekomen dat het verval van Sparta uiteindelijk aan de
instelling van de eforen te wijten was en later herhaalde hij dat inzicht. De grote
bevoegdheden die aan het ambt van efoor waren verleend, hadden alleen maar
omkopingen en kuiperijen uitgelokt en waren geenszins bevorderlijk geweest voor
de vrijheid van de gemeenschap: ‘de regering der ephoren was een zaamenweefsel
van geweld, overheersching en onderdrukking’.62 Ook de Atheense democratie was
bepaald geen toonbeeld van stabiliteit, maar toonde vooral hoe wispelturig de
volksvergaderingen te werk konden gaan.63 De burgers in die oude polis werden
voortdurend misleid door listige redenaars: ‘Poëeten en acteurs waren hunne
leidslieden’, aldus Zillesen.64 De instelling van de volkstribunen in het oude Rome
bevestigde weer de wijsheid die uit de Spartaanse geschiedenis kon worden getrokken.
Het ontwerpen van plannen voor een democratische staat was volgens Zillesen dan
ook een absurde bezigheid zolang er geen algemene zedelijke ontwikkeling van het
volk had plaatsgevonden. Maar de patriotse ‘platonische ontwerpen’ besteedden aan
dat thema verbazingwekkend weinig aandacht.65 Net als Luzac en De Vredebazuin
was Zillesen ervan overtuigd dat men uit de volksvergaderingen van de klassieke
stadstaten alleen kon leren wat ten koste van alles vermeden diende te worden.
De bestrijders van de patriotse idealen reageerden echter niet alleen cynisch op
de verkondiging van het op de klassieke geschiedenis gebaseerde republikanisme,
maar evenzeer op de patriotse stelling dat ook de Nederlanders, als afstammelingen
van de vrije Bataven, sinds mensenheugenis democratische instellingen zouden
hebben gekend. In het begin van de oorlog tegen Engeland was daar overigens nog
weinig van te merken en riepen alleen de Bataafse zeden enige discussie op. Zo vond
een verdediger van Brunswijk dat trouw en gehoorzaamheid aan wettige leiders de
belangrijkste Bataafse deugden waren geweest.66 Hoewel Aan het volk van Nederland
in hetzelfde jaar al melding maakte van algemene Bataafse vergaderingen, waar ‘het
geheele volk gewapend by een kwam en elk Batavier even veel te zeggen had’, werd
aan die democratische interpretatie aanvankelijk weinig aandacht besteed.67 Omdat
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‘Om over het gemenebest te kunnen oordelen, moet men het kennen’: De Vredebazuin I, nr.
42, 346; Idem, II, nr. 53, 163.
Idem, I, nr. 42, 345.
Cornelis Zillesen, Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en herstel, der
voornaamste oude en hedendaagsche volken I (Utrecht: G. van den Brink, Jansz., 1781) 140.
Zillesen, Onderzoek der oorzaaken I, 158.
Zillesen, Aanmerkingen op het Leydsche Ontwerp, 28.
Idem, 28-29.
De onschuldt; of den heere hertog Louis v. Brunswyk veldt-maarschalk in dienst der hoog
mog, heeren staten generaal, vrymoedig van de hem opgelegde blaam voor de geheele
waereldt vrygepleit, en de regering van Amsterdam in een daglicht, naar verdiensten geplaatst
(z.p., 1781) 3-5. [Knuttel 19815]
Zwitzer ed., Aan het volk van Nederland, 19. Zie ook: De Staatsman V, stuk 2, 190.
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werd daarop slechts gereageerd met het in twijfel trekken van de goede zeden van
de Bataven, meestal op gezag van Tacitus’ De moribus Germanorum.68
In Reinier Vryaart en De Vredebazuin werd rond het begin van 1784 een andere
weg ingeslagen. Niet zozeer de zeden, maar de politieke organisatie van het Bataafse
volk was het twistpunt geworden. Beide periodieken weerspraken de opvatting dat
elke individuele Bataaf politieke invloed zou hebben gehad in de vergaderingen De
Bataven vergaderden wel, maar uiteindelijk werd alles toch door de stamhoofden
besloten De fameuze Bataafse vrijheid kenmerkte zich dan ook niet door een
democratisch politiek bestuur, maar uitsluitend door de onafhankelijkheid ten opzichte
van andere volken. De beroemde bijeenkomst in het Schakerbos was ook geen
volksvergadering geweest, maar een vergadering van stamhoofden ‘Men zoude 'er
eerder uit besluiten, dat die geenen, welken Civilis te gast genoodigd had, zulken
geweest zyn, welke in hunne landstreeken of burgerschappen een volkomen
oppergebied voerden’, aldus Luzac, die zich vooral op Wagenaars Vaderlandsche
Historie beriep.69 Het Bataafse verleden werd zo op traditionele wijze opgevoerd als
een ondersteuning voor de onafhankelijkheid van de zeven provincies. De radicalere
democratische interpretatie werd ontkend en vooral De Vredebazuin zag geen enkele
reden meer om aan de goede zeden van de Bataven te twijfelen.70
Behalve over de politieke organisatie bij de Bataven, bleken er ook grondige
meningsverschillen te bestaan over de aard van het feodale gezag in de Nederlanden
en de exacte consequenties van de Afzwering van Philips II. Iedere poging om deze
discussies op beknopte wijze te reconstrueren leidt in feite tot onaanvaardbare
verimpelingen. De onduidelijke situatie die na 1581 was ontstaan en de
zestiende-eeuwse pogingen om die situatie op een politiek-theoretische manier te
begrijpen, werden vanuit een laat-achttiende-eeuwse positie nog complexer. In
algemene zin zou men kunnen stellen dat de conservatieven, met Kluit voorop, in
alle toonaarden de bewijzen weerlegden die van patriotse zijde werden geleverd voor
het bestaan van democratische stadsbesturen in vroeger tijden.71 Daarmee wilden zij
voorkomen dat de oude privileges van gilden en schutterijen de geldigheid van een
radicalere theorie van volkssoevereiniteit gingen ondersteunen. Onder andere
bestreden zij de interpretatie van artikel 25 in de Unie van Utrecht dat tot de conclusie
kon voeren dat in 1579 aan gilden en schutterijen een belangrijke politieke invloed
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Nadruk op de zuivere Bataafse zeden: Advocaat voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde
Nederlanden (Holland 1782) 11 [Knuttel 20199]. De reactie hierop in: Advocaat voor de
vrye staatsbestiering der Vereenigde Nederlanden nader verklaard, en deszelfs waare
bedoeling aangetoont: door een beminnaar van recht en waarheid. Onder de zinspreuk:
suum cuique (1783) 14 [Knuttel 20424]. In De Staatsman werden dergelijke verwijten echter
op ‘republikeinse’ wijse opgevangen. Dit blad vond het niet meer dan logisch dat Tacitus
de Bataven als een ‘bedrieglyk, flikfloiend, lafhartig en bedorven volk’ afschilderde. Tacitus
had volgens De Staatsman een waarheidsgetrouwe observatie gedaan, want hij schreef over
de Bataven uit de keizertijd. Van hun goede zeden en vrijheidsdrang zou in die periode weinig
meer te bespeuren zijn geweest, geïntimideerd als zij waren door de inmiddels gecorrumpeerde
Romeinen. Maar net zoals er een hemelsbreed verschil zou hebben bestaan tussen de
Romeinen van de Republiek en die van het Principaat, zo zouden ook de Bataven uit beide
perioden niet vergelijkbaar zijn geweest. Door Livius werden zij immers als dapper,
edelmoedig, matig en rechtvaardig beoordeeld: De Staatsman V, stuk 2, 91-34.
Reinier Vryaarts openhartige brieven XII, breif 104 (2 februari 1784) 255-263, aldaar 259.
De Vredebazuin I, nr 47, 113.
Zie voor Kluit: Leeb, Ideological origins, 198-211.
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ring, dan zou uit de Hollandse resolutie van 13 maart 1581 blijken dat men daarvan
zeer spoedig weer was teruggekomen.72 De soevereiniteit van de Staten moest zo
steeds krachtiger worden benadrukt omdat een radicalere opvatting van
volkssoevereiniteit op stadsniveau effect ging sorteren. Als de diverse integrerende
leden van de statenvergaderingen niet alleen rekening zouden moeten houden met
de opvattingen van de vroedschappen die hen hadden afgezonden, maar ook met de
politieke druk die de burgerij van onderaf kon uitoefenen, dan zouden de
statenvergaderingen volgens de conservatieven hooguit in naam soeverein zijn.
Het is duidelijk dat in de periode 1781-1784 pas langzamerhand het besef doordrong
dat de binnenlandse conflicten niet uitsluitend als een reprise van de tegenstelling
tussen staatsgezinden en orangisten konden worden getypeerd. Vóór- en tegenstanders
van het stadhouderlijke stelsel merkten dat de opvattingen over volkssoevereiniteit
gedurende deze jaren een radicaler karakter kregen en dat het denken over politieke
representatie wezenlijke veranderingen onderging. Het staatsgezinde denken was op
provinciaal en federaal niveau steeds van een mandatoir representatieconcept
uitgegaan. De afgevaardigden naar de Staten-Generaal zouden handelen op instructie
van de Staten, terwijl de afgevaardigden naar de Staten op hun beurt voortdurend
ruggespraak dienden te houden met de stedelijke vroedschappen. Ridderschappen
en vroedschappen zouden de bevolking in de steden en op het platteland echter slechts
virtueel representeren. Volkssoevereiniteit in het staatsgezinde denken impliceerde
immers niet dat de vroedschappen door de burgerij werden gekozen en nog minder
dat men door de burgerij geïnstrueerd en gecontroleerd zau worden. Tot Luzac, Kluit
en Zillesen drong pas na enige tijd door dat de in hun tijd verkondigde theorie van
de volkssoevereiniteit niet alleen bestond uit ‘oude en opgewarmde sprookjes’, maar
dat onder de dekmantel van staatsgezinde opvattingen totaal andere denkbeelden
werden geïntroduceerd.73 Volkssoevereiniteit en statensoevereiniteit leken in
toenemende mate onverenigbaar.
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Artikel 25 van de Unie van Utrecht kun op twee manieren worden opgevat: (I) de
onderteknaars van de Unie dienen te bezweren dat zij de schutterijen, broederschappen en
collegien zullen onderhouden; (2) de schutterijen, broederschappen en collegien dienen te
bezweren dat zij de Unie in stand houden: Vgl. C.J. Sickesz, De schutterijen in Nederland
(Utrecht 1864) 64-65. De patriotten gebruikten de eerste interpretatie soms als argument
voor de noodzaak van een gewapende burgerij en de tweede als bewijs voor hun opvatting
van volkssoevereiniteit. Zie de beide versies in: Grondwettige Herstelling I, 107-108 en 368.
Zillesen, gealarmeerd door de patriotse eisen voor een representatieve volksregering, keerde
zich in 1786 tegen de tweede interpretatie in de Grondwettige Herstelling en beschouwde
de eerste als de enige juiste. Hij concludeerde dat er ‘geen schaduw averblyft, tot betoog,
dat de daadelyke souverainiteit, of opperste magt van 't volk van Nederland in de Unie
voorkomt’: Zillesen, Aanmerkingen op het Leydsche Ontwerp, 32. Hij werd op zijn beurt
gecorrigeerd door Demofilus, die eraan herinnerde dat Zillesen zelf in zijn zesdelige studie
uit de eerste helft van de jaren tachtig juist aan de andere interpretatie de voorkeur had
gegeven: Demofilus, De eer en het recht van Hollands inwoonders vendeedigd tegen de
aanmerkingen van den heer C. Zillesen, op het ontwerp der gewapende corpsen in Holland,
om de republiek van binnen gelukkig en van buiten gedugt te maaken (Dordrecht: Hendrik
de Haas, 1786) 19-20 [Knuttel 21284]. Overigens had Pieter Paulus in zijn standaardwerk
over de Unie eveneens de tweede interpretatie geprefereerd: Paulus, Verklaring der Unie
van Utrecht III, 208. Dit was echter in 1777, toen artikel 25 nog niet als argument voor
patriotse doelstellingen werd gebruikt.
Het geciteerde in: De Vredebazuin I, nr. 15, 118.
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Afbeelding 15: Orangistische spotprent gericht tegen patriotse publicisten. Binnencirkel; Een gewapende
Bataaf drijft het tweekoppig monster der tweedracht de hel in. Links staat de hellehond Cerberus, met
boven hem een duivel die op een posthoorn blaast en een pad boven zijn hoofd heeft (verwijzend naar
G.T. ran Paddenburg als uitgever van De Post van den Neder-Rhyn). Buitenkant: links de wapenen
van de woedende wreedheid der tweedracht, rechts de zegetekenen der eendracht. Bovenaan verspreidt
de zon een luisterrijke glans in de duisternis met links van zich een oranjetak en rechts een olijftak.
Onderin huizen bloeddorst en moord en lijkt de Delftse uitgever Wybo Fijnje de eer te hebben gekregen
symbool te staan voor het gewenste lot van alle publicerende patriotten. De prent hoort bij het pamflet
Snerpende hekelroede van eene echte vrank en vrye batavier (1787) door de Leidse, Oranjegezinde
dichter Johannes le Francq van Berkheij. Op de prent zelf staat als datering 1785 (Zie: R.P.L. Arpots,
Vrank en Vry. Johannes le Francq van Berkheij (1729-1812) (Nijmegen 1990) 226). (Stichting Atlas
Van Stolk, Rotterdam, nr. 4918)
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teerd dat bestaande politieke begrippen radicaal van betekenis waren veranderd en
dat nieuwe concepten hun intrede hadden gedaan in het politieke debat. Achter
uitspraken en handelingen die aanvankelijk als vage slogans en bespottelijke
dweperijen waren betiteld, zag men nu een gevaarlijk nieuw stelsel. In de
ongelimiteerde vrijheid van drukpers, het idee van een stadhouder als Functionaris
van de uitvoerende macht, de rol van burgercommissies en de oprichting van
gewapende burgercorpsen zag men nu de elementen van een frontale aanval op het
bestaande politieke stelsel In de Nederlandse Republiek. De soevereiniteit van de
Staten zou volledig worden ondergraven door het absurde idee van een voortdurend
werkzame volkssoevereiniteit.74 Niet voor niets werd in een volgend nummer daarom
de hele Deductie uit 1587 opnieuw gepubliceerd.75 In Aan het Volk van Nederland
uit 1781 zag men de eerste uiting van deze besmettelijke ziekte, die zich sindsdien
via met name De Post van den Neder-Rhyn, de Courier van Europa en De Politieke
Kruyer zou hebben verspreid.76
Naar alle waarschijnlijkheid was Elie Luzac de auteur van dit nummer uit De
Vredebazuin, aangezien het sterke overeenkomsten vertoont met de analyses in de
laatste twee nummers van zijn Vaderlandsche Brieven.77 Eén daarvan was in zijn
geheel gericht tot de auteur van Aan het volk van Nederland. De man hoefde zich
niet langer te verschuilen, zo was de boodschap, aangezien zijn oproerige taal uit
1781 inmiddels gemeengoed was geworden. Van der Capellen was averigens al vijf
maanden geleden overleden, maar zijn pamflet leefde sterk in de herinnering voort.78
Luzac nam een groot aantal citaten op uit De Politieke Kruyer en de Courier van
Europa dat als een soort receptiegeschiedenis van Aan het volk van Nederland moest
worden gelezen.79 Hij gaf tot dat sommige formuleringen inderdaad ook heel
voorzichtig waren, maar concludeerde daaruit dat de patriotten hun werkelijke
opvattingen in feite camoufleerden of zelf niet meer wisten wat ze uitkraamden.80
Voor Luzac was het duidelijk zij met hun ‘ongekookt en dolzinnig stelsel’ in een
‘doolhof van verwarring’ waren geraakt.81 Het patriotse verzet leek volgens hem veel
op de plooierijen uit het begin van de achttiende eeuw, met dit substantiële verschil
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Idem II, nr. 75, 347-370.
Idem, nr. 77, 379-394.
Idem, nr. 75, 358-368.
Mijn vermoedens zijn gebaseerd op (a) de inhoudelijke overeenkomsten tussen nr. 75 van
De Vredebazuin en de laatste twee Vaderlandsche Brieven; (b) het analytische niveau van
het stuk in De Vredebazuin; (c) het feit dat nr. 75 van De Vredebazuin een ingezonden stuk
is en niet een redactioneel commentaar (zie de noot aldaar op p. 363); (d) de regelmatige
verwijzingen naar De Vredebazuin in het algemeen en naar nr. 75 in het bijzonder in de
Vaderlandsche Brieven nr. 7 (p. 72, 77, 80, 81, 86 en 91). in Reinier Vryaarts openhartige
brieven XII, brief 98 (22 november 1783) 102, en in De Vaderlandsche Staatsbeschouwers;
(e) het feit dat nr. 75 van De Vredebazuin zich, evenals de stukken van Luzac, zo specifiek
richt op drie patriotse periodieken, nl. De Post van den Neder-Rhyn, de Courier van Europa
en De Politieke Kruyer. Indien het vermoeden juist is zou Elie Luzac ook de correspondent
kunnen zijn die verantwoordelijk was voor de classicistische respons in De Vredebazuin aan
de Courier van Europa.
Vergelijk bij voorbeeld de motto's uit Aan het volk van Nederland vóór de eerste vier brieven
in: [P.J.J.Q. Ondaatje], Elftal Utrechtsche brieven (Utrecht 1785). [Vgl. Knuttel 21230]
Vaderlandsche Brieven, nr. 6, 10-23.
Idem, 36-38.
Idem, 49 en 50.
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dat men destijds het volk niet probeerde wijs te maken dat het zelf permanent de
soevereiniteit bezat: ‘Dit groot geheim, deze staatsmaxime, was voor onze meer
verlichte tyden bewaard!’82
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Idem, nr. 7, 69.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

216
Net als Luzac zagen ook andere conservatieve auteurs elk beroep op de representatieve
volksregering als een pleidooi voor een directe democratie. Vaak maakten zij een
karikatuur van de patriotse denkbeelden. In een pseudo-patriots pamflet van de
orangistische dominee Petrus Hofstede, werd gemeld dat representanten niet alleen
volstrekt afhankelijk moesten zijn van het volk, maar dat vrije burgers ‘niet eens
plaatsbekleeders nodig hebben en, indien zy dit verkieslyker keuren, zig zelven op
't kussen kunnen stellen en het werk der regeeringe verrigten’.83 Hoewel hiermee de
intenties van de patriotten sterk werden overdreven, constateerden hun tegenstanders
niet zonder reden dat de leer van de oppermacht van het volk als een revolutionair
principe kon worden gehanteerd, dat van week tot week en uiteindelijk van dag tot
dag kon worden ingeroepen. Regenten zouden geen ‘techt’ meer hebben op de
regering, maar uitsluitend ‘dienstbaar’ zijn, ‘even als een heer, zoo hy zulks goedvind,
zynen knecht uitzend, om eene boodschap te doen, en by zyn terugkomst rekening
afvorderd van zyn doen en laaten’.84 Als de patriotten probeerden iets in te voeren
dat geen zuivere democratie mocht zijn, dan was hun opvatting van politieke
representatie rampzalig, aldus een auteur in 1786: ‘Democratie involveert het
denkbeeld van alles te saamen, alles te saamen is een punctum, en een punctum is
ondeelbaar.’85 De patriotten zouden dus op zoek zijn naar iets wat simpelweg
onverenigbaar was met de bescherming van de burgerlijke vrijheid in een ordelijke
en stabiele staat.

6.3 Strijders voor een nieuwe vrijheid
Als we zouden afgaan op de reacties van Van Goens, Luzac en vele andere
conservatieve commentaren, dan zou de indruk kunnen ontstaan dat de patriotse eis
van een volksregering bij representatie een dekmantel was voor een zuivere
democratie. Volgens deze tegenstanders zou een inwilliging van het patriotse
ideeëngoed resulteren in een complete anarchie, waarbij de regenten in de stadhuizen
de speelbal waren van een door de pers opgezweepte, gewapende en voortdurend
van mening veranderende volksmassa. Voor deze opvatting werd in belangrijke mate
steun gevonden in de patriotse gewoonte om op de volkssoevereiniteit een beroep
te doen bij al hun eisen voor politieke hervormingen. In patriotse kranten en pamfletten
werd de theorie van de volkssoevereiniteit inderdaad niet als een
studeerkameronderwerp behandeld, maar als argument ingeroepen voor concrete,
en vaak zeer verschillende, doelstellingen. Afwisselend sprak men over ‘volksregering
bij representatie’, ‘volkssoevereiniteit’, ‘oppermacht van het volk’ of ‘'s volks
83
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Staatkundige aanmerkingen dienende tot nadere verklaaringe van de waare bedoelinge der
befaamde leerrede, genaamd; het gedrag van Israël en Rehabeam, ten spiegel van volk en
vorst, ... ('s Gravenhage: Thomas van Os, 1783) 54 [Knuttel 20397]
Eerbidige doch niet minder ernstige aanspraak, 63.
Canter de Munck, De tegenswoordige regeeringsvorm der zeven vereenigde provintien, 176
Specifieker op p. 177: ‘Een representative democratie is een hersenschim, zy is of zodanig
dat de representanten over de geringste voorvallende zaaken moeten last vraagen en rugspraak
houden met hunne committenten; of zodanig dat aan die represetanten ex plenitudine
potestatis, eenige magt verleend is, om zekere zaaken te beslissen en aftedoen, daar is geen
derde: in het eerste geval is het eene volstrekte, in het ander geval geene democratie, maar
een gemengde vorm van bestier, met aristocratische of uitsluitende magt.’
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geheel geen sprake, Zolang van patriotse zijde geen praktische invullingen kwamen
van wat met ‘representatie’ werd bedoeld, bleef men kwetsbaar voor de beschuldiging
een regering van de publieke opinie in te willen voeren. De patriotten kampten hierbij
met het probleem dat het bevechten van de macht soms om radicalere formuleringen
vroeg dan men bereid waj zelf voor lief te nemen. Tot de politieke spraakverwarring
droeg verder in belangrijke mate bij dat het begrip ‘representatie’ op verschillende
niveaus toepasbaar was. ‘Representatie’ op stedelijk niveau kon iets anders betekenen
dan ‘representatie’ in de Staten en de Staten-Generaal. De kansen om de radicaliteit
van het patriotse hervormingsstreven te overdrijven waren dan ook groot. Juist was
wel het in conservative kringen doorgedrongen besef dat de patriotse ideologic uit
meer bestond dan traditionele staatsgezinde denkbeelden.
De discussies over politieke representatie in de jaren tachtig hadden slechts in
geringe mate betrekking op het derde niveau, dat wil zeggen de Staten-Generaal. Er
werd in belangrijke patriotse hervormingsvoorstellen wel gesproken over de
wenselijkheid om veranderingen aan te brengen in de samenstelling en besluitvorming
van de Unie-vergadering, maar aan het representatieconcept werd op dit niveau niet
getornd. Versterking van de centrale instellingen zoals het stadhouderschap en de
Staten-Generaal was vooral een agendapunt van Oranjegezinden. In het eerste deel
van de Grondwettige Herstelling, uit 1784, werd het systeem van ruggespraak tussen
afgevaardigden naar de Staten-Generaal en de provinciale vergaderingen juist van
fundamenteel belang geacht voor de provinciale zelfstandigheid. Wel stelde dit
bekende patriotse hervormingsboek de eenparigheid van de besluitvorming in de
Unie-vergadering ter discussie. Dit was echter een voortzetting van het oude twistpunt
over het liberum veto, dat wel betrekking had op de provinciale zelfstandigheid, maar
los stond van de relatie tussen representant en gerepresenteerde. Afgevaardigden
naar de Staten-Generaal zouden in de meeste provincies immers blijven stemmen
op instructie van hun thuisbasis. Besluitvorming met variabele meerderheden of een
uitbreiding van de Unie met nieuwe bondgenoten, beide gesuggereerd in de
Grondwettige Herstelling, zou daaraan niets veranderen.86
Aan de samenstelling van de statenvergaderingen, het tweede niveau van politieke
representatie, werd in patriotse geschriften meer aandacht besteed. Daar waar het
platteland en kleinere steden niet waren vertegenwoordigd werd soms op een
uitgebreidere representatie aangedrongen. Deze kwestie speelde het sterkst in Holland.
De discussie werd al aangewakkerd in de Vyfde missive van Candidus, waar het
democratisch gehalte van de Hollandse statenvergadering te beperkt werd geacht.
Nu waren er naast de ene stem van de adel slechts achttien stemmende steden, terwijl
er in 1584 tweeëndertig aanwezig zouden zijn geweest. Ter rechtvaardiging van deze
onvolkomen representatie bestonden geen duidelijke argumenten en nieuwe eisen
tot toetreding zouden moeten worden gehonoreerd.87 Niet alleen de kleinere steden
echter, maar ook de dorpen hadden geen toegang tot de statenvergadering. Volgens
een bekend werk uit 1784 waren de inwoners uit die gebieden daarom slechts ‘sujets
des etats’,
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Grondwettige Herstelling I, 405-430. Zie voor een uitgebreidere analyse: Schutte, ‘Van
grondslag tot breidel der vrijheid’, 205-212.
Vyfde missive van Candidus, 269-271. De toe te treden steden zouden zijn, in volgorde van
stemming: Woerden, Oudewater, Geertruidenberg, Heusden, Naarden, Weesp, Muiden,
Vianen, Asperen, Woudrichem, Heukelom, Leerdam, IJsselstein en Goedereede.
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een situatie ‘qui ne s'accorde guere avec cet enthousiasme de liberté que le dernier
individu de ces provinces affecte dans routes les occasions’.88
De Grondwettige Herstelling nam dit thema over en pleitte voor een nader te
ontwerpen systeem waardoor ook kleine steden en dorpen direct in de Staten
vertegenwoordigd zouden worden. Dit hervormingsboek beschouwde de opvatting
van virtuele representatie, zoals deze in het Engelse parlement bestond, als
onbestaanbaar met de vrijheid. Gezien de populariteit van Engelse oppositieliteratuur
bij vele patriotten overigens geen verwonderlijk standpunt. De democratie op het
niveau van de statenvergadering achtten velen onvolledig zolang de kleine steden
en het platteland geacht werden te zijn gerepresenteerd door respectievelijk de achttien
grote steden en de ridderschap.89 Het ondemocratische bestond hier uit het ontbreken
van zowel de mogelijkheid tot verkiezing als tot instructie van de afgevaardigden.
De discussie over het tweede representatieniveau werd dus al in een vroeg stadium
geopend en zou tot in 1787, met name in Holland, op de agenda blijven staan.
Het meest besproken representatieniveau was echter het eerste, dat van de stedelijke
regeringen. Het is bekend dat de patriotse hervormingspogingen zich vooral op dit
parterreniveau van het staatsgebouw afspeelden, terwijl de orangisten eerder vanuit
het dak te werk wilden gaan. Voor de beoordeling van de patriotse ideologie, toen
en nu, is dit een onmisbaar gegeven. De inconsistenties in de politieke theorievorming
van het patriottisme zijn niet alleen te wijten aan de arzonderlijke belangen van de
verschillende stromingen binnen deze beweging. Een belangrijke factor is het feit
dat er op vele fronten tegelijk acties werden ondernomen in een politieke cultuur
waarin een ononderbroken en grensoverschrijdend politiek debat werd gevoerd via
pers en pamfletten. Politieke uitspraken migreerden van de ene naar de andere context
en kregen daardoor steeds andere ladingen, Dat er in de patriotse pers geen uniforme
en coherente ormschrijvingen werden gegeven van wat met ‘volksregering bij
representatie’ werd bedoeld kan dan ook niet verbazen. Soms was matiging geboden,
dan weer radicaliteit vereist.
Duidelijke voorbeelden van deze contextuele variaties bij de toepassing van de
leer der volkssoevereiniteit zijn te vinden in de Courier van Europa. Van Irhoven
van Dam waarschuwde in het zeventiende nummer bij voorbeeld voor de gevaren
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Défense des Belges-confédérés, des souverains respectifs de leurs provincies, & de leurs
respectables & sélés magistrats; ... Première partie (Holland 1784) 34-35 [Knuttel 20844].
in De Post van den Neder-Rhyn V, nr. 256, 887-888 wordt onder het pseudoniem Semper
Idem stelling genomen tegen dit voorstel voor een uitbreiding van de Hollandse
statenvergadering. De Grondwettige Herstelling 1, 397-398 steunt echter weer de visie van
het Défense en suggereert dat Semper Idem dezelfde auteur is als die van de Vrye gedagten
van een burger, i.e. de patriot François Bernard. Dat de uitbreiding van de statenvergadering
ook onder patriotten al vroeg een omstreden thema was, lijkt hierdoor te worden bevestigd.
Aan de andere kant moet worden geconstateerd dat de discussie zich hier lijkt te beperken
tot wat ik maar de ‘Frans-Leidse connectie’ zal noemen. De Leidse uitgever Johan Luzac
wordt algemeen als de auteur van het Défense beschouwd, ondersteund door P.A.
Dumont-Pigalle. F. Bernard was eveneens werkzaam in Leiden en had connecties met
Dumont-Pigalle. A.M. Cerisier, de bekendste van de drie Franse journalisten, wordt als de
auteur van het desbetreffende deel van de Grondwettige Herstelling beschouwd. Cerisier
werd op zijn beurt vanaf 1786 medewerker aan de Gazette de Leyde, uitgegeven door Johan
Luzac. Voor Cerisier, Bernard en Dumont-Pigalle, zie: Popkin, ‘From Dutch republican to
French monarchist’, 534-540; Wildeboer, De verzameling Dumont-Pigalle, 1-14.
Grondwettige Herstelling I, 397-401 en 407-408.
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door enkele burgers over de vraag of het innemen van meer militie in Utrecht niet
zeer gevaarlijk was. Het gesprek was spoedig uit de hand gelopen en de burgers
zouden de vroedschap vervolgens hebben beledigd. Vanwege zijn andere visie op
het probleem hadden de burgers te kennen gegeven dat het de vroedschap geenszins
paste om op straat de regent uit hangen, aangezien hij slechts een representant was
en alleen op het stadhuis de kwaliteit van regent had. In dit verlies van tespect zag
de patriot Van Irhoven van Dam een gevaarlijke ontwikkeeling: ‘En wie ziet niet,
dat begrippen omtrend de souvereiniteit van het volk, die zwanger gaan van zulke
ontydige, ja spoorelooze gezegden, op niets anders konnen uitloopen, dan op de
trapswyze invoering van eene volstrekte regeeringloosheid en verbanning van dat
gezag, dat de maatschappy in orde moet houden en deszelfs leden by hunne rechten
en veiligheid bewaaren?’90
Van Irhoven van Dams waarschuwing voor een al te vrijzinnig gebruik van de
theorie van de volkssoevereiniteit kwam hem echter op kritiek te staan van patriotten
uit Utrecht. Die vonden de weergave van de gebeurtenissen door de Courier van
Europa zeer ongenuanceerd. Het zeventiende nummer had de gemoederen zeer
verdeeld, zo gaf ook Van Irhoven van Dam toe, en eens te meer bleek dat de politieke
praktijk bepalend werd voor wat onder de soevereiniteit of oppermacht van het volk
zou worden verstaan.91 Een van de ingezonden brieven daagde Van Irhoven van Dam
uit om te erkennen ‘dat al uwe gezegdens abstract waar, maar in concreto, in de
toepassing op Utrechts braafste burgery, volstrekt valsch zyn’.92 Van Irhoven van
Dam, nog steeds bevreesd voor al te radicale uitwerkingen, antwoordde gepikeerd
voor de mededeling van deze brief ‘in abstracto’ zeer dankbaar te zijn, maar hem ‘in
concreto’ geen zinnige nuance op zijn eigen verhandelingen te vinden. De interpretatie
had hem ‘eene gevoelige smerte’ bezorgd en hij had het geheel als zeer vernederend
ervaren.93 Aan een andere briefschrijver gaf hij echter toe van de exacte situatie niet
geheel op de hoogte te zijn geweest. Met zijn bespiegelingen had hij slechts harmonie
en eendracht willen prediken.94 Dat hij zich daarmee in het wespennest van de lokale
politieke strijd had begeven had hij zich aanvankelijk onvoldoende gerealiseerd.
Toch liet Van Irhoven van Dam zich er niet van weerhouden de leer van de
volkssoevereiniteit in verschillende contexten uiteen te zetten. Vanuit het besef dat
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Courier van Europa I, nr. 17 (31 oktober 1783) 66.
‘Nommer 17 van ons eerste deel, heeft het verschillendst lot getroffen, dat aan eenig tydschrift
kan te beurte vallen. Vrienden, vyanden, hebben het zelve om stryd goedgekeurd, en
verworpen’: Courier van Europa I, nr. 19 (7 november 1783) 74, De kwestie kreeg een
vervolg in De correspondent, in drie verzamelingen (Utrecht: J.M. van Vloten, 1784). De
afzonderlijke stukken in dit blad dragen steeds de naam van een schutterswijk uit Utrecht.
Onder de titel ‘De Bloedkuil’ (3 december 1783) 9-16, wordt de problematiek van nr. 17
van de Courier van Europa uitgewerkt en wordt eveneens tot beheersing opgeroepen. De
auteur stelt op p. 12: ‘Niet minder gelooven wij ook, dat het de opletting van elken waaren
patriot ten hoogsten verdient, dat men even zoo zorgvuldig de voordplanting der leer eener
volstrekte democratie, in haare eerste geboorte, moet zoeken tegen te gaan; gelijk immers
de aristocratie regelregt uitloopt in eene onlijdelijke despotiesme, even zoo zeker is eene
verwoestende anarchie de onzaalige gezellin der volstrekte democratie, ook hier geldt de
proeföndervindelijke spreuk: “het middenweg is veilig,”- eene aristo-democratie, zie daar,
wat wij zoeken!’
Courier van Europa 1, nr. 19 (7 november 1783) 74.
Idem, 75.
Idem, blijlagen I-IV, aldaar IV.
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probeerde hij in dit verband juist de rol van arbiter te spelen, met alle gevolgen voor
de coherentie van de patriotse soevereiniteitsleer. Zo borduurde hij in een later
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voort op zijn waarschuwingen voor een directe democratie. De oppermacht was een
collectief bezit, zo hield hij zijn lezers voor, waarop ook alleen collectief of door een
meerderheid van verstandige burgers een beroep mocht worden gedaan.
Gevolgtrekkingen naar het niveau van het individu waren volstrekt uit den boze: ‘de
leer der oppermagt des volks is uit deszelfs wezenlyken aart, meer geschikt, om de
willekeurige handelingen van de hoofden der maatschappy te keer te gaan en te
verhoeden, dan om aan de byzondere leden eenig deel aan het daadlyk bestier der
algemeene belangen in handen te geeven’.95 Het regeringswerk zelf was, aldus Van
Irhoven van Dam, uitsluitend en alleen een task van de representanten. Alleen aan
hen was het gezag overgedragen om het algemeen belang te dienen. Representanten
hadden echter wel de verplichting om verantwoording af te leggen en om verzoeken
vanuit de burgerij serieus in overweging te nemen. Uitsluitend door wederzijds
respect en harmonie had een ware republikeinse regering kans van slagen. Zolang
die situatie stand hield was er volgens Van Irhoven van Dam geen bijzondere
tussenkomst van het volk nodig. Die was slechts geoorloofd op het moment dat de
deugd als norm van het republikeinse bestel geweld werd aangedaan. Hier leken Van
Irhoven van Dams uitlatingen evenwel in tegenspraak met eerdere uitlatingen, want
ook hij ontdekte overal ‘zaamenspanningen’ en ‘cabaalmakeryen’.96 Zijn uitspraken
kregen in zo'n context een veel radicalere strekking: ‘De leer van 's volks oppermagt
verbant alles wat van dezen aart kan zyn; en wil alleen dat een gezaamenlyk volk
eendragtig aan deszelft hoofden en vertegenwoordigers voordraage, wat hetzelve
wil dat geschieden zal.’97 Dergelijke formuleringen bezigde Van Irhoven van Dam
ook toen hij zich bezighield met de situatie in Zutphen, de stad die in de patriotse
pers als een van de beruchtste oligarchische bolwerken werd aangemerkt.
Aan Zutphen wijdde Van Irhoven van Dam een korte, maar vooral krachtige
beschouwing. Alle wetten moesten beschouwd worden als de uitdrukkelijke wil van
het volk, alleen het volk had het recht de wetten te wijzigen, en de regenten waren
slechts de uitvoerders van die wetten. Hieruit volgde, aldus Van Irhoven van Dam,
dat het volk niet gehouden was ‘om eenigzins zodaanige besluiten te eerbiedigen of
naar te koomen, welke de leden der regeering goedvinden, tegen den uitdruklyken
wil en begeerte van het meerderdeel der ingezetenen te raamen en vast te stellen’.98
Mocht de regering zich gewapend verzetten, dan wettige dit ‘den bloedigsten
burgerkryg’.99 Dat Van Irhoven van Dam hier niet alleen meer het verzet tegen
vastgestelde teglementen op het oog had bleek later. Ook wanneer de burgerij
aandrong om haar verzoekschriften in te willigen, ‘van welk eenen aarr dezelve ook
moogen zyn’ (sic), dan is de regering ‘volstrekt verpligt, om hier aan te
gehoorzaamen’.100 Zij kon dan alleen niet meer verantwoordelijk gehouden worden
voor de gevolgen. De betekenis van Van Irhoven van Dams oppermachtsleer leek
dus sterk van de context afhankelijk en ondanks de aanmaningen tot voorzichtigheid
niet vrij van een radicale strekking. Deze tweeslachtigheid kenmerkte niet alleen de
publikaties van Van Irhoven van Dam.
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Idem, nr. 55 (12 maaart 1784) 218.
Idem.
Idem.
Idem, nr. 94 (27 juli 1784) 374.
Idem.
Idem, 375-376.
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Uit de overgrote meerderheid van patriotse teksten blijkt dat de vrees voor een ditecte
democratie, waarin driften de besluitvorming rechtstreeks zouden sturen, algemeen
was. De leer van de oppermacht van het volk werd door patriotten vooral gebruikt
als een granaat die oligargische bolwerken, van welke signatuur ook, moest opblazen.
Het volk bezit wel de ‘de primitive magt van souverainiteit’, maar het heeft geen
directe invloed op het bestuur, aldus Ultrajectinus in 1783, want ‘het onderscheid is
zeer groot, tussen zyne regenten voor uit te loopen ofte hunne kwande directie te
verbeteren’.101 Door het voortdurend ageren tegen allerlei soorten van sociaal-politieke
netwerken leek het er in de praktijk echter sterk op dat de burgerijen zelf aan het
regeren sloegen. Het bekende werk De vryheid was aanvankelijk terughoudend over
de politieke functie van het volk en zag die niet verder gaan dan een eerbiedig en
vrijmoedig indienen van verzoekschriften.102 Eenmaal geconfronteerd met het feit
dat collectieve adressen vanuit de burgerij op sommige plaatsen werden geweigerd,
voegde men echter in een nieuwe druk tot dat die adressen moesten worden ingediend
‘te ernstiger en te vrymoediger naar mate het belang der zaaken, zulks meer vorderen,
en het gedrag der regenten willekeuriger mocht zyn’103 In een uiteenzetting over de
kenmerken van een ‘gemeenebest’ in De Post van den Neder-Rhyn werd eveneens
gewaarschuwd voor de terechte haat die het weigeren van verzoekschriften zou
oproepen en de gevolgen die daaruit konden ontstaan.104 Dit soort insinuaties waren
geen uitzonderingen, maar in vele geschriften te lezen. Zij maakten impliciet duidelijk
dat in allerlaatste instantie niet de regenten maar het volk de beslissende factor zou
zijn, en dat de representant slechts handelingsruimte had bij de gratie van wie hij
geacht werd te representeren. Deze gedachte werd nergens zo scherp verwoord als
bij Pieter Vreede, de latere radicaal, die in 1783 zo zijn visitekaartje afgaf: ‘een volk
is vry, wanneer het een daedlyk regt, en magt heeht, om dat geene te veranderen,
wat het zelve oordeelt te moeten veranderd zyn. Door een daedlyk regt, verstae ik
een in de constitutie gegrond, en door de constitutie aengewezen regt - en door de
magt, eene zodanig vermogen, het welk erkend word, en des noods met geweld kan
gestaefd worden, het hoogste, het grootste te zyn, van deeze geheele maatschappy,
met andere woorden, wanneer het volk in het daedlyk bezit is van deszelfs
alvermogen.’105
Ook een van de interessantste uiteenzettingen over de aard van een volksregering
kende een radicale passage, die gemakkelijk verkeerd begrepen kon worden. Het
gaar hier om de dissertatie die R.J. Schimmelpenninck in 1784 aan de universiteit
van Leiden verdedigde en waarvan in 1785 een Nederlandse vertaling op de markt
kwam. Schimmelpenninck meende dat elke absolute overdracht van bevoegdheden,
ook die van zeer tijdelijke aard, onbestaanbaar was met de principes van een
volksregering. Welke conelusies hier in de praktijk aan moesten worden verbonden
bleef in het vage, aangezien Schimmelpenninck slechts in abstracte termen sprak
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De Politieke Kruyer II, nr. 90, 1275-1281, aldaar 1278 en 1280.
De vryheid, 222-223.
Byvoegselen tot den eersten en tweeden druk van De vryheid (z.p., z.j.) 14. [Knuttel 20403]
De Post van den Neder-Rhyn III, nr. 134, 1185.
Beoordeeland en ophelderend verslag van de verhandeling over de Vryheid. ... Door den
schryver der Zaemenspraeken van Waermond en Vryhart (z.p., z.j.) 25-26 [Knuttel 20405].
Vgl. Grondwettige Herstelling I, 433: ‘Is niet het volk de committent van de regenten, even
gelyk zy de committenten xyn der gedeputeerden, die uit hun midden worden afgezonden?’
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ment van de dag aan de controle van het volk waren onderworpen. De gedachte dat
men zich pas van een vroedschapslid kon ontdoen door deze na afloop van zijn
termijn niet te hetkiezen, verwierp Schimmelpenninck daarmee impliciet. Hij was
radicaler dan bij voorbeeld Van der Capellen of Van der Marck die nog in
contracttermen dachten wanneer zij de relatie tussen een volk en zijn regering ter
sprake brachten. Schimmelpenninck aanvaardde alleen het contract dat de uitdrukking
was van het bestaan van een politieke gemeenschap. De verhouding tussen die
gemeenschap en zijn regering kon volgens hem echter niet getypeerd worden als een
verdrag met wederzijdse verplichtingen. Bij het volk berustte de wergevende ofwel
de ‘opperste macht’ (majestas), de regenten voerden slechts het ‘opperste bewind’
(summum imperium). Het volk gaf aan zijn representanten de wetgevende macht in
gebruik, maar dit was niet meer dan een volmacht, die eindigde ‘door eenen
tegengestelden wil’.106 Dat de wil van het volk in laatste instantie zou beslissen over
de continuering van een volmacht was een radicale formulering. Het spreekt vanzelf
dat tegenstanders van de patriotten dit als ‘in eerste instantie’ opvatten.
Wat de patriotten onder woorden poogden te brengen, was dat er tussen regenten
en volk wel een gezagsrelatie bestond, maar geen overheersing. Regent en burger
waren ‘broeders van het zelve huis,’ zoils Van Irhoven van Dam al in 1782 aangaf.107
Vele patriotten deelden echter met Engelse dissenters en Amerikaanse revolutionairen
een politiek wereldbeeld waarin achter het fragiele ideaal van vrijheid steeds het
doembeeld van slavernij opdook. Zij die door deze visie gegrepen werden, konden
compromissen vaak moeilijk verteren. Naarmate er minder over de ideale en meer
over de gecorrumpeerde republiek werd gesproken veranderde de toon en ook de
strekking van wat met politieke representatie werd bedoeld. In de loop van de jaren
tachtig radicaliseerde zo op verschillende plaatsen het politieke proces, met name in
Utrecht, Overijssel, Friesland en Holland. Voor conservatieve auteurs, die het
patriottisme bovendien met enige blikvernauwing als een homogene beweging
beschauwden, was die escalatie duidelijk zichtbaar. De leer van de oppermacht van
het volk leek steeds nieuwe barrières te slechten. Adressen en verzoekschriften van
de burgerij bleken ineens dwingende uitspraken, onder ede bezworen
regeringsreglementen waren krachteloos, vroedschappen plots afzetbaar. Bovendien
bleef het niet bij hervormingen op stadsniveau. Ook het vrijheidsgehalte van de Staten
van Holland, gedomineerd door de grote steden, werd in twijfel getrokken. De
klassieke conceptie van de gemengde constitutie kwam ook hier onder druk te staan
door de verkondiging van een steeds democratischer republikanisme. Er ontstond zo
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R.J. Schimmelpenninck, Verhandeling over eene wel ingerigte volkregeering (Leiden: Frans
de Does, 1785) 5-6 en 35-37 [Broekema 2964]. Zie ook: Klein, ‘Republikanisme en
patriottisme’, 202-205. Dezelfde radicalere strekking vertolkt de Patriot in de eenzaamheid,
188-189: ‘Dit lichaam [van regeerders] nu vertegenwoordigt wel is waar het gantsche volk,
doch moet noodwendig even daarom aan hetzelve ondergeschikt blyven: want een
gevolmachtigde of vertegenwoordiger is in die hoedanigheid minder, dan de persoon of
maatschappy die hem volmacht geeft; aangezien de eerste, by het aanvaarden van die
volmacht, zeer natuurlyk zich verbindt, dat hy de bevelen zyner aanstellers zal eerbiedigen
en getrouwelyk nakomen; gelyk de laatste, wanneer die ondervinden dat door denzelven aan
hun oogmerk niet voldaan word, het onbetwistbaar vermogen hebben, om hunne gegeeven
volmacht weder in te trekken, of hem dezelve af te neemen, ten einde die aan een ander, in
wien zy meer vertrouwen stelkn, op te dragen.’
Vyfde missive van Candidus, 96.
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een eigen bedding had en het bereiken van politieke compromissen grate inspanningen
zou kosten. Dat de leer van de volkssoevereiniteit als basis van een democratischer
republikanisme iets wezenlijk nieuws was en absurd leek, gaf Luzac in ieder geval
duidelijk te kennen (zie motto boven dit hoofdstuk). Hier was een paard met vleugels
ontworpen. Hij hoopte uit de grond van zijn hart, en anderen met hem, dat de patriotten
er niet in zouden slagen om het beest het luchtruim te laten kiezen.
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III Aristocraten en democraten (1784-1787)
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7 De aristocratie ‘ontmomd’
Ik vergelijk de aristokratie bij een klein mannetjen, die op hoge stelten
gaat en bedekt is met lange klederen, die de list bedekken, van welken hij
zich bedient, om zo groot te schijnen als een reus, en die zijn droevig gelaat
bedekt heeft met een momaangezicht, herwelk hem een verschrikkelijk
en ontzagbazend aanzien geeft.
De aristokratie ontmomd en heilzame madgevingen aan de ingezetenen
der zeven Vereenigde Nederlanden, die ongelukkiglyk aan de
antipatriotische party zyn verknocht (Holland 1785).
Zou men het politieke jargon van 1785 onderzoeken op de frequentie waarin bepaalde
termen voorkwamen, dan zou ‘aristocraat’ ongerwijfeld in de top tien eindigen. De
patriotse pers stond in dit jaar vol van de ontdekking dat een vermomde ‘aristocratie’
lange tijd onopgemerkt had kunnen opereren op het politieke toneel. Wie precies de
‘aristocraten’ waren en hoe men ze kon herkennen was echter niet bij voorbaat
duideiijk. Dat moest worden uitgelegd aan een ieder die zich patriot wenste te noemen.
Tegelijkertijd deed het begrip ‘democraat’ opgang en sprak men over ‘democratie’
en ‘aristocratie’ als botsende politieke stelsels. Een duideiijk profiel van de democraat
bestond evenmin, al deed men ook in dit geval pogingen tot nadere omschrijvingen.
Door middel van een begripsanalyse zal worden geïllustreerd hoezeer de terminologie
van ‘aristocratie’-‘democratie’ een achttiende-eeuwse simplificatie was voor een
zeer ingewikkeld complex van politieke, sociale en geografische tegenstellingen.
Afhankelijk van de schaal waarop men de jaren tachtig van de achttiende eeuw
onderzoekt (stad, provincie of gehele Republiek), zal de ‘strijd tussen aristocratie en
democratie’ er steeds anders uitzien.
Bij een dergelijke invalshoek wordt men vanzelfsprekend geconfronteerd met de
bekende these van C.H.E. de Wit. De bedoeling is niet om uitgebreid de kritiek te
herhalen die, naast de waardering voor zijn vernieuwende blik, op De Wits
interpretatie is geleverd. Zijn ‘aristocratie’-‘democratie’-schema is over het algemeen
te rigoureus bevonden. Aan de ene kant zag De Wit een regentenklasse die gedreven
werd door een krachtig anti-monarchisme en dus een sterk anti-orangisme, maar die
verder uitsluitend op de continuering van het federale en ondemocratische politieke
bestel uit was. Daartegenover stond een democratische burgerij, die het huis van
Oranje in principe gunstig gezind was en naar nationale eenheid streefde. De Wits
these is voor de jaren tachtig onbevredigend, omdat hij deze periode niet op zichzelf
benaderde, maar als de opmaat zag voor de latere staatkundige eenheid (1798) en
uiteindelijk de hervormingen van Thorbecke in 1848.
Dat beeld is met het omvangrijke boek van Simon Schama zeker niet weggenomen.
Schama hamerde minder sterk op het onderscheid tussen ‘aristocratie’ en ‘democratie’,
maar ging voor de jaren tachtig even finalistisch te werk. Evenals De Wit verkeerde
hij al in de Bataafse tijd toen hij de patriotse periode beschreef en feitelijk
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gaf hij dat ook met zoveel woorden toe.1 Schama's aanhaken bij de grate lijn van De
Wits betoog deed een recensent opmerken dat er in de revolutie-historiografie
kennelijk van een ‘nieuwe arthodoxie’ sprake was.2 Die orthodoxie bevredigt echter
al een tijd niet meer.3 Zelfts als men, zoals De Wit in een later stadium deed, erkent
dat de strijd tussen ‘aristocratie’ en ‘democratie’ er één is van politieke stelsels en
niet per definitie van sociale groepen, blijft het probleem bestaan van een finalistisch
perspectief waardoor de democratie van de jaren tachtig de voorbereiding wordt van
een staatkundige eenheid die uiteindelijk door het huis van Oranje wordt
gesymboliseerd. De eigen waarde van een democratisch, maar federalistisch
republikanisme, wordt daarmee ten onrechte ontkend.

7.1 ‘Aristocraat’ - ‘Aristocratie’
E.H. Kossmanns uitspraak dat het patriottisme in geografisch, sociaal en intellectueel
opzicht ‘een verbijsterend complex verschijnsel’ was, kan gerust worden
onderschreven, al moet die, zoals in 1987 terecht werd opgemerkt vooral dienen als
een aansporing om te zoeken naar nieuwe verbanden.4 Een begripsgeschiedenis van
‘aristocraat’-‘aristocratie’ tegenover ‘democraat’-‘democratie’ is een van de
mogelijkheden om in die compiexiteit inzicht te krijgen. In het achttiende-eeuwse
politieke jargon waren dit de centrale aanduidingen om staatkundige inzichten en
het gedrag van personen te kunnen plaatsen. Maar duidelijkheid schiepen zij zeker
niet. Daarvan getuigt Gerrit Paape, de Delftse plateelbakker die een bekend patriots
activist werd. Hij herinnerde zich ruim een decennium later nog de verwarring die
politieke begrippen in de jaren tachtig hadden teweeg gebracht. Het begrip ‘aristocraat’
had zich volgens hem destijds ontwikkeld tot ‘een ijzeren handgranaat’ waarover
iedereen naar believen kon beschikken: ‘De naam van aristocraat werd een
verschriklijke scheldnaam; hem, die men aan de verachting en toenmaals mooglijke
vervolging wilde overgeeven, smeet men ze naar den kop.’ De gevolgen van de
popularisering van dit begrip waren niet uitgebleven, zoals Paape achteraf zelf
constateerde: ‘Dit woord daar en boven verbasterde naderhand ongemeen veel van
zijn waare betekenis: al wie eenig gezag of magt over een ander had, en daar van
min of meer misbruik maakte, liep altoos ge1
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3
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‘It may be accepted, then, that Patriot ideology was a mélange of old and new attitudes
towards the Dutch constitution. If I am more concerned here with the new, it is not because
they necessarily played a more significant role in the upheavals of 1781-87, but rather because
the more self-evidently modern language linked the “first” (Patriot) phase of the Dutch
revolution with the second (Batavian) phase in something like a genuine continuity of ideas
and practice’: Schama, Patriots and liberators, 62.
N.C.F. van Sas, ‘Simon Schama: exponent van een nieuwe orthodoxie?’, Kleio 19 (1978)
276-283.
Vgl. E.O.G. Haitsma Mulier, ‘De geschiedschrijving over de patriottentijd en de Bataafse
tijd’ in: W.W. Mijnhardt ed., Kanselend geschiedbeeld. Nederlandse historiografie sinds
1945 (Utrecht/Antwerpen 1983) 206-227.
E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en Belgié
(Amsterdam/Brussel 1976) 17; A.E.M. Janssen, ‘Over Nederlandse patriotten en hun historie.
Enige historiografische kanttekeningen’ in: Bots en Mijnhardt ed., Droom van de revolutie,
7-17, aldaar 14.
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vaar, om als aristocraat aan de goede gemeente te worden afgeschilderd: men behoefde
het zelfs niet eens te misbruiken; om dien haatlijken tijtel te verwerven.’5
Als structurerende begrippen zijn ‘aristocraat’ en ‘democraat’ voor de historicus
dus onbruikbaar, maar als object van studie hebben zij veel te bieden. Beide zijn
zogenoemde asymmetrische tegenbegrippen, dat wil zeggen begrippen die de
afwijking aanduiden van de eigen, door de gebruiker van het begrip als ideaal
voorgestelde, identiteit.6 Deze begrippen hebben derhalve een sterk pejoratieve
betekenis. In de jaren tachtig van de achttiende eeuw wilde iedereen vooral
‘republikein’ of ‘patriot’ heten, weinigen durfden zichzelf ‘democraat’ of ‘aristocraat’
te noemen. Wie zo'n etiket opgeplakt kreeg stond onmiddellijk onder druk. Een auteur
kon wel proberen de positieve kanten uit te leggen van de ‘aristocratie’, maar de kans
dat men daarmee zichzelf stigmatiseerde was veel groter dan de kans op begrip voor
zijn standpunt. Hetzelfde gold voor de patriotten. Zij kwamen weliswaar volmondig
uit voor hun ideaal van een representatieve ‘democratie’, maar noemden zichzelf
liever geen ‘democraten’. Ook zij beseften dat hun bedoelingen gemakkelijk verkeerd
konden worden uitgelegd. Inderdaad werden zij in pers en pamfletten ervan
beschuldigd te streven naar een systeem, waarin de burgers hoofd voor hoofd de
politieke besluitvorming konden beïnvloeden. De patriotten probeerden dan ook
duidelijk te maken dat zij weliswaar een ‘democratie’ wilden, maar dan wel één met
gekozen en controleerbare representaneen. Dit was in hun ogen geen directe
democratie, maar wel in zekere zin een zuivere. 7 Gedurende de politieke strijd kregen
de woorden ‘aristocraat’ en ‘democraat’ nieuwe betekenissen. Steeds meer personen
werden in deze categorieën ingedeeld. Regenten waren niet per definitie ‘aristocraten’,
burgers lang niet altijd ‘democraten’. De breuken die de leer van de ‘oppermagt des
volks’ teweegbracht liepen in allerlei opzichten dwars door het Nederlandse politieke
bestel. Het onderscheid tussen ‘aristocraat’ en ‘democraat’ werd in feite gebruikt om
een heel complex aan politieke, sociale en regionale tegenstellingen aan te duiden.
Die begripsverruiming stopte uiteraard niet in 1787, maar ging zeker tussen 1795-1800
in hoog tempo door. ‘Aristocraat’ bleef daarbij steeds een pejoratief begrip, terwijl
‘democraat’ evolueerde tot een zelftypering.8
5
6
7
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Gerrit Paape, De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch patriottismus, van detzelfs
begin tot op den 12 jinij 1798 toe (Delft: M. Roelofswaart, 1798) 46-47. [Van Alphen 2003]
Reinhart Koselleck, Vergangene Zukunft. Zur Semantik Geschichlicher Zeiten (Frankfurt
am Main 1979) 211-215.
De beschuldiging was doorgaans dat de patrioteen zouden streven naar een ‘volstrekte’
democratie, waarmee bedoeld werd een directe democratie. De patriotten keurden een directe
democratie echter evenzeer af, al vooden zij hun representatieve democratie soms wel ‘zuiver’.
Volgens Palmer bestonden er geen ‘aristocrats’ in Engeland en Amerika vóór 1789 en ook
nauwelijks ‘aristocrates’ in Frankrijk. Hij vermoedde dat deze pejoratieve aanduiding in de
revolutietijd voor het eerst met grote regelmaat voorkwam in het politieke vertoog van de
patriotten (Palmer, Age of the democratic revolution I, 15; Vgl. Otto Brunner, Werner Conze
en Reinhardt Koselleck ed., Geschichtliche Grandbegriffe. Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland I (Stuttgart 1972) 27). Die opvatting is voor
Frankrijk in recent onderzoek bevestigd. Tot het najaar van 1788 kwam het begrip ‘aristocrate’
daar weinig voor en, indien wel, had het niet uitsluitend een negatieve lading (Patrice
Higonnet, ‘“Aristocrate”, “Aristocratie”: language and politics in the French revolution’,
The Eighteenth Century: Theory and Interpretation (1989) 47-66, aldaar 47- 50). Het begrip
‘démocratie’ had in Frankrijk aan de vooravond van de revolutie nog geen concrete inhoud.
Men kon er zowel de rousseauïstische, directe variant mee aanduiden, als de Amerikaanse
opvattingen over een representatieve democratie (Horst Dippel, ‘Démocratie, Démocrates’
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Dat Joan Derk van der Capellen tot de eerste gebruikers van het woord ‘aristocraat’
behoorde is, gezien zijn ideologische achtergrond, weinig opzienbarend. Daarmee
wordt al direct duidelijk dat ‘aristocraat’ in Nederland niet het synoniem was voor
iemand van adellijke afkomst. Van der Capellen was immers zelf lid van de
ridderschap in Overijssel. De ‘aristocraten’ van Van der Capellen zijn meestal
stedelijke regenten. Niettemin blijkt hij er wel verschillende politieke facties onder
verstaan te hebben. In juni 1782 typeerde Van der Capellen als ‘aristocraten’ het
grootste deel van de Amsterdamse burgemeesters en oud-burgemeesters, met name
de kring rond Joachim Rendorp.9 De reden daarvoor was dat deze burgemeesters
zich niets gelegen lieten liggen aan de wensen van de meerderheid in de vroedschap
en zich bleven verzeteen tegen de rehabilitatie van pensionaris Van Berckel.10 Rond
de jaarwisseling werden echter ook Van Berckel zelf en zijn Dordrechtse collega De
Gijzelaar tot ‘aristocraten’ bestempeld. Zij beiden waren weliswaar pro-Amerikaans,
maar hadden volgens Van der Capellen te veel reserves ten aanzien van een
bondgenootschap met Frankrijk. Bovendien weigerden zij het middel van
volkspetitionnementen te gebruiken. Het was Van der Capellen duidelijk geworden
‘dat die Hollandsche aristocraten liever de Republiek zullen laaten verlooren gaan
dan te dulden, dat het volk een hand uitsteeke om ze te redden. Een waar minnaar
en kenner der vrijheid moet de aristocratie zo wel haaten als het despotisme.’11
Ook dichter bij huis waren echter ‘aristocraten’ actief. Van der Capellen duidde
er alle personen mee aan die niet tot de stadhouderlijke clientèle hoorden, maar
evenmin geheel op één lijn zaten met hemzelf. Het waren slechts ‘patriotten’ voor
zover ze een afkeer vertoonden van een monarchale maatschappij. Wie echter reserves
had ten aanzien van Frankrijk als bondgenoot of ten aanzien van een permanente
volksinvloed was een ‘ariscocraat’ of gaf uiting aan ‘aristocratische’ principes. Die
gold zowel voor regenten uit Utrecht, die in de vergadering van patriotse regenten
vertegenwoordigd waren, als voor leden van de gezworen gemeenten in Overijssel,
die obstructie pleegden tegen de politieke druk die door de burgercommissies ter
plaatse werd uitgeoefend. Hoewel de term ‘aristocraat’ door Van der Capellen
gereserveerd werd voor regenten of leden van patricische families gold dat niet voor
9

10
11

in: Rolf Reichardt en Eberhard Schmitt ed., Handbuch politisch-sozialer Grundbegrijffe in
Frankreich 1680-1820 VI (München 1986) 57-97, aldaar 67-71).
In zijn terugblik op de periode 1780-1784, na de nederlaag van de patriotten, liet Rendorp
weten dat hij een overtuigd ‘aristocraat’ was als dat een tegenstander van volksinvloed
betekende: ‘De naam van aristocraat, dien men my daar na mede heeft toebedeeld, was toen
nog niet in de mode. 't Is zeker dat dezelve als een schimpnaam gegeeven is; en by aldien
men daarmede bedoelde, eenen, die van oardeel was, dat in ons land den burgeren geen
meerder of grooter invloed in den benoeming der regenten, of in 't bestuur der zaaken toekomt,
dan dezelve zedert de oprechting der Republiek, ingevolge de privilegien der steeden, zoo
in stadhouderlyke als stadhouderlooze tyden, gehad hebben, kan ik niet ontkennen, dat die
tytel niet ten onrechte aan my gegeeven is.’ Maar daarmee waren beschuldigingen van
corruptie volgens Rendorp nog niet bewezen: ‘Zie daar myne wyze van denken: is dezelve
aristocratisch? het zy zoo! maar zoo men door aristocraat verstaat eenen die uit eigenbelang
of staatzucht zyne bevordering in de regeering zoekt; die in 't bestuur zich zelven alleen en
niet het gemeene best beschouwt; die zyn gezach en invloed alleen besteedt om de zynen te
helpen en te begunstigen; dan vraag ik, en doe het met gerustheid, welk eerlyk mensch durft
my dien tytel geven?’: Rendorp, Memorien, dienende tot opheldering I, 13-14 en 20-21.
De Beaufort ed., Brieven van en aan Joan Derk van der Capellen, 295 en 320. Zie:
Colenbrander, Patriottentijd I, 199-201.
Van der Meulen ed., ‘Brieven van J.D. Van der Capellen’, 198-199.
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bespeurde hij ook in andere gezelschappen. Burgers die zich te eigenzinnig opstelden
en in Van der Capellens ogen het wezenlijke doel uit het oog verloren werden evenzeer
‘aristocratische’ principes toegedicht. Aan John Adams schreef Van der Capellen al
in maart 1782 dat ‘le démon aristocratique’ zich ook uitte onder de burgerij van
Zwolle. Uit een misplaatst superioriteitsgevoel weigerden sommigen het rekest te
ondertekenen voor de onafhankelijkheid van Amerika omdat zij dit en masse moesten
doen.13 Het virus van aristocratische trots verspreidde zich volgens Van der Capellen
dus net zo gemakkelijk buiten de regeringsgeslachten en Adams sloot zich bij die
conclusie geheel aan.14
De begrippen ‘ariscocratie’ en ‘aristocraten’ uit de privé-correspondentie van Van
der Capellen, refereerden dus niet alleen aan een regeringsvorm en een sociale klasse,
maar evenzeer aan een morele instelling. Dat er een wisselwerking bestond tussen
de moraal van een politieke gemeenschap en haar regeringsvorm was een
kerngedachte van de republikeinse theorievorming sinds het verschijnen van
Montesquieu's De l'esprit des lois in 1748. Montesquieu had als regeringsvormen
de monarchie en de republiek onderscheiden, waarbij de laatste een democratische
en een aristocratische variant kende. Niet alleen voor de democratische, maar ook
voor de aristocratische republiek achtte Montesquieu een vorm van politieke deugd
onontbeerlijk voor de stabiliteit. Een volledige gelijkheid van alle burgers was in de
aristocratie weliswaar per definitie onmogelijk, maar de heersende klasse diende
wel, bezield door liefde voor het vaderland, een zekere soberheid in levenswijze en
redelijkheid van bestuur na te streven. Hoewel Montesquieu de aristocratische
republiek dus wel levensvachaat achtte, gaf hij daaraan niet de voorkeur. Zijn houding
tegenover Venetië, het bekendste achttiende-eeuwse voorbeeld van het type
aristocratische republiek, was ambivalent. De Italiaanse stadstaat met zijn politiek
onmondige burgers en zijn machteloze doge had voor Montesquieu meer
aantrekkingskracht als analyrisch model dan als het ideaalbeeld van een gemengde
constitutie.15
De Venetiaanse mythe, die sinds de renaissanee zo velen had geïnspireerd, verloor
in de tweede helft van de achttiende eeuw steeds meer van zijn overtuigingskracht.
Tijdens de Amerikaanse Revolutie was ‘Venetië’ al niet meer de neutrale aanduiding
van een aristocratische republiek met een heersende sociale klasse, maat had het
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Sillem ed., Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen, 58.
John Adams vond Van der Capellens opmerking sprekend dat hij zich hem bijna een jaar
later nog herinnerde. Op 9 maart 1783 noteerde hij vervolgens: ‘Thus it is that the human
mind contracts habits of thinking from the example of government. Accustomed to look up
to a few as all in an aristocracy, they imitate the same practice in private life, and common
things. Accustomed in monarchies to look up to one man in great affairs, they contract a
similar disposition in little ones. In the same manner in democracies we contract a habit of
deciding every thing by a majority of votes. We put it to vote whether the company will sing
a song or tell a story. In an aristocracy they ask 2 or 3 of the better sort. In a monarchy they
ask the lady or the gentleman, in whose honour the feast was made’: Butterfield ed., Diary
and autobiography of John Adams III, 111-112.
David W. Carrithers, ‘Not so virtuous republics: Montesquieu, Venice, and the theory of
aristocratic republicanism’, Journal of the History of Ideas (1991) nr. 2, 245 -268, aldaar
251-256.
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begrippen ‘aristocratie’ en ‘aristocraat.’ werden in de jaren tachtig in belangrijke
mate politieke termen en werden gekoppeld aan Venetië als exemplum van een
verdorven moraal.17 De opmerkingen in de privé-correspondentie van Van der
Capellen over ‘aristocraten’ en ‘aristocratische’ principes bij zowel regenten als
burgers werden vanaf 1783 langzamerhand gemeengoed in het openbare taalgebruik.
Een logisch verband mag hierbij niet worden uitgesloten, al is Van der Capellen met
zijn jargon hier vooral als een vroeg voorbeeld opgevoerd en niet als de taalverrijker
bij uitstek. Voor de aristocratiseringsthese was er namelijk op veel plaatsen tegelijk
een voedingsbodem in de Nederlandse Republiek. De ‘aristocraat’ ging deel uitmaken
van een andere variant van ondergangsdenken. Republieken, zo onthulden steeds
meer schrijvers, kwijnden niet alleen door monarchale principes van eer en
gezagsgetrouwheid, maar evenzeer door aristocratische trots, heerszucht en overdaad.
In 1783 en 1784 ontwikkelden ‘aristocratie’ en ‘democratie’ zich in het publieke
taalgebruik duidelijk tot courante begrippen. Het waren pejoratieve leuzen die de
functie hadden iedere vorm van politieke nuanee te verhullen en vooral een duidelijk
vijandbeeld te scheppen. Op de stad Utrecht, die in veel opzichten als een proeftuin
van patriots activisme kan worden beschouwd, werd al in een vroeg stadium deze
terminologie toegepast. ‘Cur tamdiu de uno hoste loquimur’ (Waarom spreken wij
steeds over één vijand?) stond als motto boven De Correspondent, het patriotse blad
dat vanaf 1783 verscheen en uitsluitend aan de Utrechtse politiek was gewijd.18 Al
in de eerste brief van december werd geconstateerd dat er breuken in de patriotse
gelederen dreigden te ontstaan, omdat ‘onze burgerij, door de leer der tegen elkander
botzende aristocratie en democratie, als het waare in een doolhof verward raakt, en
de kwalijkgezinde pesten onzes vaderlands deeze gelegenheid waarneemen, om
inwendige verdeeldheden tusschen regenten en burgers te berokkenen’.19 De
‘aristocraten’ kwamen hier niet voort uit de clientèle van luitenant-stadhouder Pesters
(dat waren de ‘pesten onzes vaderlands’), maar uit de eigen gelederen. Het waren
stedelijke regenten, die ook het stadhouderlijke stelsel bestreden. We zien hier dan
ook de eerste bouwstenen van een dolkstootlegende die eind 1784 duidelijke contouren
aanneemt, niet alleen in Utrecht, maar in de gehele Republiek. De ‘aristocratische
regent’ werd in de laatste maanden van 1784 gethematiseerd. Wat als een krachtterm
was begonnen ontwikkelde zich in snel tempo tot een uitgebreide these over die
andere kwaal van republieken.
Twee definities, uit de Courier van Europa en de Grondwettige Herstelling, geven
een indicatie van de beeldvorming over de ‘aristocratische’ regent aan het einde van
1784.20 Deze persoon behoorde niet tot de deelnemers aan de republikeinse
sociabiliteit, maar kenmerkte zich door zijn trotse, zelfs hooghartige houding. Hij
was dan ook geen voorstander van een werkelijke volksinvloed, al wendde hij die
politieke attitude wel voor. De aristocraat was vooral een huichelaar. Listig als patriot
17
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Twee wat uitgebreidere voorbeelden: Demafilus, Zakboek van Neerlands volk, voor patriotten,
antipatriotten, aristokraten en prinsgezinden. ... Met eenige aanteekeningen verrijkt door
de schryvers van het Dordrechts gedenkboek (Dordrecht: Hendrik de Haas, 1785) 45-47
[Knuttel 21041]; Patriot in de eenzaamheid, 369-387.
Ontleend aan Cicero, In Catilinam.
De Correspondent, 3.
Grondwettige Herstelling I, 331-332; Courier van Europa II (5 november 1784) nr, 19, 73-76,
aldaar 75.
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wensen van de burgers ging hij met diep stilzwijgen voorbij. Aristocratische regenten
zouden elkaar ook onderling voortdurend bestrijden, waarbij zij, net zoals ten opzichte
van de burgers, toonden hoezeer achterbaksheid bij hen tot kunst was verheven. De
motivatie van dit gedrag zou de leer zijn die het eigenbelang vooropstelde en dus
per definitie als antirepublikeins gekwalificeerd moest worden. Niet toevallig droeg
het nummer waarin de Courier van Europa het bestaan van ‘de aristocraat’ onthulde
een motto over de ondermijning van republikeins Rome door de leer der epicuristen,
ontleend aan Saiges Caton, ou entretien sur la liberté.21 De identificatie van deze
‘aristocratische’ regent aan het eind van 1784 was typerend voor een politieke cultuur
waarin de leer van de volkssoevereiniteit steeds radicaler werd verwoord en in de
praktijk werd ondersteund door burgerijen die zelfbewust en met grote regelmaat in
adressen uitsptaken deden over stedelijke, provinciale en landelijke politiek. De
gemêleerde patriotse oppositie, die vanaf 1781 was ontstaan, begon te verbrokkelen
en tot de eersten die zich ervan distantieerden behoordim inderdaad vele regenten.
Pas in de eerste maanden van 1785 kwam de aristocratenthese tot volle wasdom
en werd het bereik van het begrip ‘aristocraat’ ruimer en dus dubbelzinniger. Twee
ontwikkelingen bepaalden deze aristocratenhysterie. Ten eerste waren in december
1784 voor het eerst de gewapende genootschappen van verschillende provincies
samengekomen in Utrecht voor wat als een nationale vergadering werd betiteld. Dit
landelijk overleg van de gewapende burgerijen was al enkele malen bepleit maar tot
dusverre niet van de grond gekomen. Officieel konden de gewapende burgers hun
overleg verdedigen door te wijzen op de militaire noodzaak ervan. In het najaar
groeiden de geruchten dat de Oostenrijkse keizer Joseph II een invasie in de Republiek
op het oog had als niet zou worden toegegeven aan zijn eis van een vrije vaart over
de Schelde. Om die reden hadden de Staten van de meeste provincies tussen november
en januari al een tijdelijke, maar wel algemene volkswapening afgekondigd op basis
van artikel 8 van de Unie van Utrecht. De pretenties van de gewapende
genootschappen reikten echter aanzienlijk verder dan de verdediging van stad en
land; ook politieke hervormingen stonden letterlijk hoog op de agenda. Wie dat
dubbele karakter nog niet doorhad, werd wakker geschud door Gerrit Paape.
Paape was als afgevaardigde van het exercitiegenootschap uit Delft aanwezig
geweest op de tweede nationale vergadering die in februari 1785 in Utrecht was
gehouden. Bij terugkeer had hij verslag gedaan van de gesprekken en daarbij een
toespraak tot zijn collega's gehouden die kort daarop werd gepubliceerd. Volgens
Paape, terugblikkend in 1798, was dit stuk in belangrijke mate verantwoordelijk
geweest voor de breuk in de patriotse oppositie.22 Hoewel hij daarmee de zaken wat
al te simpel voorstelde, was de tekst inderdaad uitermate scherp van toon en zal die
zeker een polariserende werking hebben gehad. De nationale vergadering zou volgens
Paape vervloekt worden door alle verraders van het vaderland, ‘omdat deeze
verbintenis hen doodlyk zal worden!’ De burger ‘wandelt niet meer in de schaduw’
en moest zich verzetten tegen een nieuwe vijand, want ‘de voorvechter de aristocraat
keert zig heden tegen ons’. Voor die strijd wilde Paape zich volledig inzetten en dat
klonk in zijn hoogdravende retoriek onrustbarend: ‘Geen gevaar, geen opöffering
21
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Courier van Europa II (5 november 1784), nr. 19, 73. Het motto is ontleend aan p. 34-37
van de Franse versie en komt overeen met de vertaling onder de titel ‘Cato of zamenspraeken
over de vryheid’ in: De Staatsman III, stuk 2, 261-262.
Paape, Onverbloemde geschiedenis, 41-43.
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zal te groot zyn, of ons van die edele bedoeling afschrikken; - Onze jongste snik zal
voor de vryheid en het
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vaderland weezen; en hy, die ons dit beredeneerd voorneemen zou willen ontrukken,
zal het met eene moorddaadige dolk uit onze harten moeten uitroeyen.’23 Gaf Paape
met deze toespraak het toenemende zelfvertrouwen en de actiebereidheid aan, in
Utrecht zelf werd vlak daarna duidelijk waartoe zo'n intentieverklaring in de praktijk
kon leiden.
Behalve het ontstaan van de nationale vergadering van gewapende burgercorpsen
dwong ook de revolutionaire actie van 11 maart 1785 in Utrecht toe een nieuwe
bezinning over de richting die de patriotse oppositie volgde. Dit was de tweede
belangrijke oorzaak voor de ontwikkeling van de aristocratenthese. Hier is een
concreet voorbeeld te vinden van de manier waarop het begrip ‘aristocraat’ in de
loop van de jaren tachtig een steeds ruimere betekenis verwierf. De strijd in Utrecht
spitste zich in deze fase toe op de benoeming van J. Sichterman tot vroedschapslid.
Diens kandidatuur was omstreden, omdat hij zich geen voorstander had getoond van
het nieuwe regeringsreglement voor Utrecht. Bovendien was hij niet gekozen door
de burgerij, aangezien het nieuwe reglement nog niet in werking was getreden. Het
patriotse vroedschapslid Paulus d'Yvoy en zijn broer Max, beiden voorstanders van
het nieuwe reglement, waren van mening dat de zaak niet op de spits gedreven moest
worden. De benoeming van Sichterman zou op de uiteindelijke invoering van het
nieuwe reglement niet van invloed zijn, zo meenden zij, en bovendien was formeel
gezien de gevolgde procedure wettig verlapen. Desondanks steunden zij tot 11 maart
de kandidaat die de voorkeur genoot van de burgerij.
Na 11 maart werden de gebroeders d'Yvoy echter, van de ene op de andere dag,
toe het ‘aristocradsche’ kamp gerekend. Voor hen waren de gewapende omsingeling
van het stadhuis, de intimiderende toespraak van Ondaatje tot de vroedschap en de
daardoor geforceerde beslissing om de benoeming van Sichterman weer in te trekken,
onverteerbaar. Hoewel beide broers van meet af aan een leidende rol hadden gespeeld
in het verzet tegen het aude regeringsreglement en bovendien het nieuwe reglement
mét zijn voorstellen voor een burgercommissie hadden ondersteund, konden zij zich
niet verenigen met de wijze waarop de volksstem op 11 maart had gesproken.24 Als
hervormers hadden de leden van het genootschap ‘Getrouw voor 't Vaderland’ op
één lijn gezeten, maar in maart 1785 bleken niet allen revolutionairen te zijn. Behalve
omwille van de bovengenoemde bezwaren werd er door een deel van de burgerij ook
zwaar aan de benoeming van Sichterman getild, omdat deze dan automatisch kapitein
zou worden van een van de schutterscompagnieën. 25 Volgens Max d'Yvoy liepen
juist die schutters op de bewuste elfde maare ‘als uitzinnigen langs de straaten’.26 De
opgehitste menigte maakte veel indruk op hem en enigszins tot zijn verbazing
23
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25
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Hollandsche Historische Courant (17 februari 1785) nr. 21.
Het oordeel van Max d'Yvoy over het monapoliseren van de volksstem door de leiders van
‘Pro Patria et Liberate’ luidde als volgt: ‘La voix du peuple ne seras jamis reputée voix de
diable, autant quelle est juste, mais aussitöt quelle est injuste, elle est diable et plus diable
que le diable meme. ... ce n'est pas par ce que cette parri du peuple n'a pas voulu se subjuger
au deliberations du senat, qu'on l'a dit tumultueuse, pendable etc., mais par ce que les chefs
de ce partie du peuple se sont servi de cette partie pour faire la loix au representan de tout le
peuple, et quils ont deshonnoté la regence, bouleversé l'ordre et commis le plus haut crime,
en foreant la regente a force a agir injustement’ (Kneppelhout van Sterkenburg ed., ‘Politieke
brieven uit de jaren 1784, 1785 en 1786’, 307).
[Ondaatje], Elftal Utrechtse brieven, 29. Het betrof de compagnie De Zwarte Knechten.
Kneppelhout van Sterkenburg ed., ‘Politieke brieven uit de jaren 1784, 1785 en 1786’, 283.
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constateerde hij dat zijn correspondenten in Holland weinig begrip toonden voor de
grenzen
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die zijn broer en achttien andere vroedschapsleden aan de ‘democratie’ hadden
gesteid: ‘Hoezeer men alle onderdrukking haat en de aristocratie vervloekt, dunkt
mij, dat er ook teegens eene volstrekte democratie dient gewaakt te worden, en soo
dit doorgaet, dan zie ik binnen kort geheel Neederland in vuur, en het vaderland aan
de ijzelijkste gevolgen overgeleevert.’27 Volgens Max d'Yvoy hadden de patriotse
regenten in Holland cotaal geen besef van het revolutionaire gehalte van de oppositie
in Utrecht. Dat hij door dat inzicht in de ogen van Ondaatje c.s. de ‘aristocraat’
uithing nam hij op de koop toe, al deelde hij zelf die mening allerminst.28
Hoewel het landelijk overleg van gewapende patriotse burgers en de revolutionaire
acties in Utrecht niet onmiddellijk tot een volledige versplintering leidden van de
patriotse oppositie, is het wel zeker dat voor veel regenten vanaf 1785 een verzoening
met de stadhouder de meest aantrekkelijke oplossing van de crisis begon te worden.
Velen waren bang, dat het oogmerk van de burgers was ‘hen tot bloote werktuigen
te maaken van eenen steeds dobberenden volkswil’.29 Het aantal ‘aristocraten’ dat
kon worden geïdentificeerd nam dan ook snel toe en verzoeners liepen het risico als
verraders te worden aangemerkt. ‘Aristocraat’ werd het modewoord van het jaar. In
Utrecht was de reikwijdre van het begrip al enorm toegenomen, al bleef het wel
steeds een term die vooral een politieke opvatting aanduidde en niet per se een sociale
positie. Aristocratische opvattingen werden toegeschreven aan leden van het college
van geëligeerden, aan leden van de ridderschap, en aan een steeds groter deel van
de stedelijke vroedschap. Door de toenadering die voormalige patriotten ofwel huidige
‘aristocraten’ tot de stadhouder wensten te zoeken werd de politieke partijvorming
uiterst complex en het begrip ‘aristocraat’ steeds dubbelzinniger.
Zij die bedenkingen kregen over de wijze waarop het patriottisme zich ontwikkelde
werden als schijnpatriotten letterlijk ontmaskerd en verketterd als verraders. In de
patriotse pers werd de voorstelling gecreëerd dat er al van het begin af aan een
‘aristocratische’ partij had bestaan, die nu, na de ‘ontmomming’, noodgedwongen
een verbond aanging met het stadhouderlijke netwerk. Door die toenadering als een
fusie voor te stellen probeerden de democratische patriotten van 1785 de aanhang
van de stadhouder voor zich te winnen: ‘De stadhoudersgezinde partij, voor welke
gij meent, dat gij strijdt, en aan welke gij denkt verknocht te zijn, is niet meer dat
geen, 't welk zij, zes maanden geleden, was; die partij is tegenwoordig vereenigd
met de aristokratische artij, en deeze twee vereenigde partijen, pogen alleen de natie
te houden in de grootste en schandelijkste slavernij.’30 Als de stadhouder, de
traditionele beschermer van het volk tegen de tegenten, zich met een groot aantal
27
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Idem, 300. En zie ook de reactie van F.A. van der Kemp uit Leiden, gecitterd in: Van Sas,
‘Politiek als leerproces’, 30-31.
In deze periode verscheen te Utrecht A. von Hallers verdediging van de gemengde constitutie,
gericht tegen onder andere Rousseau: Albert van Haller, Fabius en Cato of de republikeinsche
regering. Eene Roomsche geschiedenis (Utrecht: B. Wild, 1785). Vgl.: Zeichen der Freiheit.
Das Bild der Republik in der Kunst des 16. bis 20. Jahrhunderts (Bern 1991) 426-427.
De Post van den Neder-Rhyn IX, nr. 426, 993. Dit betoog van Perseveranter Omnia was ook
volgens Dumont-Pigalle zeer interessant: ‘Ceci est absol[ument] a consulter’ (ARA, Archief
P.A. Dumont-Pigalle, nr. 33).
De aristokratie ontmomd en heilzame raadgevingen aan de ingezetenen der zeven Vereenigde
Nederlanden, die ongelukkiglyk aan de antipatriotische party zyn verknocht. Door een vriend
des volks (Holland 1785) 4 [Knuttel 21046a]. Dit pamflet werd aangekondigd in: De Batavier
II (5 december 1785) nr. 51, 420.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

van die regenten verenigde, dan kon men alleen nog vertrouwen op de
‘republicainsche partij’ ofwel de ‘patrioti-
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sche party’ die niets anders was dan ‘de stem der vryheid zelve’.31 Het samengaan
van de stadhouder met deze ‘aristocraten’ was een moeilijk te duiden ontwikkeling,
want in feite een onnatuurlijke coalitie. Sommigen spraken ten aanzien van deze
‘aristocraten’ over ‘een zoort van tweeslachtige schepzels’, terwijl een Oranjegezinde
krant het onnatuurlijke karakter van de samenwerking tussen beide groepen aangreep
om het bestaan van zo'n coalitie categorisch te ontkennen.32
De patriotse pers van 1785 stond in ieder geval val van de grote ontdekking. De
meest karakteristieke zinsnede was dat de aristocratic zich eerst op de ‘puinhopen’
van het despotisme had proberen te verheffen. Nu echter, door haar gedwongen fusie
met het hof, leek de hele ontwikkeling de stadhouder in de kaart te spelen. Dat leidde
tot specularies over Haagse intriges.33 Gerrit Paape beschouwde deze fase achteraf
echter als een cruciaal zuiveringsproces. Valse patriotten werden volgens hem vanaf
die jaar van de ware onderscheiden.34 Het begrip ‘aristocraat’ werd hierdoor echter,
zoals vermeld, complexer. Door de veronderstelde fusie van de stadhouderlijke
clientèle met de aristocratie verdween het scherpe onderscheld tussen monarchale
en aristocratische corrumpering. Ook de verstokte clientèle van de stadhouder kwam
nu in aanmerking voor de aanduiding ‘aristocraat’, al bleef men wel proberen de
diverse denominaties te onderscheiden.
Een mooi voorbeeld van de aristocratiseringsthese aan het eind van 1785 levert
een beschouwing in De Post van den Neder-Rhyn, waarin volgens de patriotse
journalist P.A. Dumont-Pigalle zeer goede definites werden gegeven.35 het begrip
‘aristocraat’ overschreed hier intellectuele, politieke en sociale grenzen. Volgens de
verhandeling bestonden er onbewusce en bewuste aristocraten. De eerste soort bestond
uit mensen met een eerlijk karakter, maar zonder veel inzicht en behept met
vooroordelen die zij van anderen hadden overgenomen. Daartegenover stond de
inmiddels bekende ‘aristocraat’ die opzettelijk het volk bedroog, de vrijheid van
drukpers wilde indammen en zijn eigen familie bevoordeelde. ‘Aristocraten’ vond
men ook in de twee tot dan toe bekende politieke kampen, dat wil zeggen bij de vóóren tegenstanders van een sterk stadhouderschap. De ergste ‘aristocraten’ waren
volgens deze verhandeling zelfs aan stadhouderlijke kant te vinden, waarbij weer
eens Zutphen in herinne31
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Aristokratie ontmomd, 16. Zie ook: De Batavier II (13 september 1785) nr. 37, 297-303.
Patriot in de eenzaamheid, 362-363; 's-Gravenhaagse Courant, nr. 100 (23 juni 1787).
Dat Willem Nicolaas Pesters zelf ervan verdacht werd een rol te spelen bij het opstoken van
de Utrechtse burgerij, met hulp vanuit Den Haag, werd vermoed door onder andere J.E.
Huydecoper van Maarsseveen en W.E. de Perponcher (Krämer ed., Gedenkschriften
Hardenbroek V, 630 en 635). Met deze verdenkingen staar in verband een brief van een
zogenaamd ‘Engelschgezind genootschap’, geplaatst in De Post van den Neder-Rhyn VII,
nr. 329, 143-147. Het genootschap legde hierin haar taktiek uit, namelijk om regenten en
burgers met ‘eenen aristocratischen geest’ te bezielen en tegen elkaar uit te spelen. Zij meldde
dat er sinds de Utrechtse gebeurtenissen in Den Haag weddenschappen afgesloten werden
dat de prins binnen drie maanden weer alles onder controle zou hebben. De ironische toon
was voor eenieder duidelijk. Dumont-Pigalle, die van plan was een geschiedenis van het
patriottisme te schrijven, tekende aan: ‘ironnie admirable et modele come je dois traiter les
choses si je fais une feuille burlesque’ (ARA, Archeif P.A. Dumont-Pigalle, nr. 52).
Paape, Onverbloemde geschiedenis, 43.
‘Très exactes definitions des differents genres d'aristocrates. Le lire absul[ument]’: ARA,
Archief P.A. Dumont-Pigalle, nr. 33.
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ring werd geroepen.36 Ten slotte was de ‘aristocraat’ ook niet per definitie een regent
maar kon hij ook een burger zijn. Hier dacht de auteur aan burgers die zich door
emoties lieten leiden en daarbij de juiste grenzen tussen aristocratie en democratie
uit het oog verloren. Dit soort revolutionairen werd met de opmerkelijke naam van
‘aristocratische democraaten’ aangeduid: democraat qua politieke opvatting, maar
aristocraat in handelwijze.37 De begrippen ‘aristocraat’, ‘aristocratie’ en ‘aristocratisch’
hadden dus eind 1785 een groot bereik. Alle geledingen van het politieke spectrum
konden ermee worden aangeduid.38
In dit brede scala van ‘aristocraten’ nam de adel een bijzondere positie in. De
ridderschap maakte immers overal formeel deel uit van de statenvergadering, al
varieerde haar invloed ten opzichte van de steden per provincie. In Holland hadden
de ridders slechts één van de negentien stemmen, in Zeeland één stem van de zeven,
die hier door de prins van Oranje als vertegenwoordiger van de adel werd uitgebracht.
In Utrecht vormden de ridders het tweede van drie leden van staat, in Friesland waren
er drie kwartieren voor het platteland en één voor de steden, terwijl de Gelderse
statenvergadering bestond uit drie kwartieren, in elk waarvan ridders en steden één
stem hadden. In Overijssel ten slotte hadden de drie grote steden elk een stem, maar
brachten ook de circa veertig edelen afzonderlijk hun stem uit. Het creëren van
meerderheden leverde hier veel conflicten op, totdat in 1785 door de bondgenoten
werd vastgesteld dat drie steden plus één ridder een meerderheid konden vormen
(overstemmen). Het begrip ‘aristocratie’ was voor deze positie van de adel de
traditionele aanduiding en dit droeg bij aan de complexiteit van het begrip ‘aristocraat’
in de jaren tachtig.
Wanneer men op het niveau van de statenvergadering sprak over een
aristo-democratie, bedoelde men deze combinatie van adel en steden. De terminologie
had in dat geval een veel neutraler karakter dan wanneer men de stedelijke regeringen
met die aanduiding typeerde. De stedelijke ‘aristo-democratie’ was een patriots
equivalent voor een volksregering bij representatie en derhalve een geladen begrip.
De legitimiteit van de provinciale aristo-democratie stond echter lange tijd niet ter
discussie. Zo trok de Vyfde missive van Candidus de positie van de adel in Holland
niet in twijfel, al zou die wel worden aangetast door de voorgestelde uitbreiding van
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Vergelijk met de incompetentie, afhankelijkheid (van een stadhouder) en heerszucht die
Paape onderscheidt als eigenschappen die regenten tor ‘aristocraten’ maken: Gerrit Paape,
De aristocraat en de burger (Rotterdam: J. Krap, 1785) 7-18 [Knuttel 21046].
De Post van den Neder-Rhyn VIII, nr. 395 en 396, 731-738 en 739-740.
Deze begripsverwarring en de tegenstellingen die ook onder burgers ontstonden betreurde
Gerrit Paape in 1798 nog steeds: ‘Het woord aristocraat, een allerhaatlijkste betekenis
verkreegen hebbende, en gemeenzaam geworden zijnde op de lippen van luiden, die er de
waare betekenis niet van verstonden, en die blijde waren, dat zij het gebruiken konden als
een ijzeren handgranaat, dien ze onder hunne vermeende vijanden konden werpen, werd een
rijke bron van partijschappen onder de patriotten’ (Paape, Onverbloemde geschiedenis, 47).
Dat Paape zelf het nodige bijdroeg aan de verdeeldheid werd in 1785 ook door voorstanders
van democratische hervormingen opgemerkt, bij voorbeeld naar aanleiding van zijn De
aristocraat en de burger: ‘Schoon wy gelooven, dat 'er in dit geestig geschreven stukje veel
waarheid gevonden wordt, en dat men nooit jaloers genoeg zyn kan op zyne vryheden en
voorrechren, ..., zo gelooven wy toch tevens dat men thans voorzichtiger deed, wanneer men,
in plaatze van door haatelyke tafereelen, de verwyderingen, die 'er hier en daar tusschen
burgers en regenten ontstaan zyn, te vergrooten, dezelve integendeel trachtte te heelen, ...’
(Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen VII (1785) eerste stuk, 508).
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het aantal stemmende steden. De samenstelling van de Hollandse statenvergadering
in 1782 werd door het ontbreken van een aantal kleine steden in deze verhandeling
getypeerd als
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Afbeelding 16: ‘Afbeelding van een Schop, Phoef of Antipatriot’: Patriotse spotprent op de orangistische
‘aristocratie’ in Rotterdam. Met geldbuidel en opruiende lectuur lokt de antipatriot du Rotterdamse
menigte in zijn val. Door zijn domheid en sterk vertekende blik wil hij het Baraafs Carthago te gronde
richten. Verschenen in 1785 naar aanleiding van het rekest antidotaal, dat leidde tot het verbod van
het Rotterdamse vrijcorps. (Stichting Atlas Van Stolk, Rotterdam, nr. 4588)

AFBEELDING van een SCHOP, PHOEF of ANTIPATRIOT.
Ziet hier uw Beeltenis, verächte ANTIDOTALEN! Die, als de flat, voor 't als, uw
dierbre Vryheid fpilt; Aan wiens rechtledig Hoofd twee Ezelsboren pralen, Naast
een Oranje Leuz, by 't domme Volk gewild: 't Bedriegelyke Glas is 't kenmerk dat
uw Oogen
Blind voor de Waarheid zyn, terwyl de Stalenband, De Keetens, 't haarlyk luk, 't
Levry van 't Danvermogen, Leert hoe ge uw vulle ziel aan Dwinglandy verpand; De
Geldzak is uw hoop, hy doet uw kluisters dragen, Voor 't Goud verkoopt geuw Regt
- uw Ziel - uw Zaligheid,
En kunt gy flechts het Hof - her Dwangezag behagen, Dan zyt, ge ô Krulpers! tot
den laagften dienst bereid: De rookende Oproertoorts, in uw befmette handen, Leerts
ons Vericht Gefpuis! hoe uw vervloekt Vetraad De dolle Moltzucht ftookt, haar
woede doet ontbranden,
En onze Veiligheid naar 't hart en 't leven ftaat: Uw Net- en Schameikleed, du
Dogen, kan ont Leeren, Dat Arm zoo wel als Ryk uw haatlyk voetfpoordrukt, Dat
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gy zelfs d' Adeldom zich fchandlyk doet verneeren, Daar hy, ontaart van Eer, den
nek voor Dwingers bukt.
Vertrapt ont hellig Regt met uw gevloekte Voeren, Gaat voort de Vryheid op het
moedig hart te treen, Die Schendaad zult gy hier en in den Afgrond boeten, Naar dit
uw Vaderland Sleurt uw de Helhond hëen; Dan wat gy woelen moogt op 't regt en
't hell der Beigen, 't Bataafsch CARTAGO kunige, ô Snoodaarts! nooit verdelgen.
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Afbeelding 17: ‘De Nederlandsche Aristocraet’: Patriotse prent met betrekking tot Utrecht. In
vergelijking met de Rotterdamse prent ligt hier niet de nadruk op de kwaliteiten als volksmenner,
maar op de hoogmoed, schijnheiligheid en antidemocratische gezindheid van de ‘aristocraat’, De
alliantie tussen ‘aristocratie’ en ‘vorst’ wordt gesuggereerd door de verwijzing naar Machiavelli en
diens imago als adviseur van tirannen (1785). (Stichting Atlas Van Stolk, Rotterdam, nr. 4602)

DE NEDERLANDSCHE ARISTOCRAET
Dit Monfter, zoo gavaerlijk als hatelijk, pronkt, op het Hoofd met Pauzevederen,
ten bewijze van zijn' Hongmoed, die zich doet kennen door geleende fieraeden. Zijn oogen duiden een terochtelijk nederzien op zijnen Medemensch aen. - Zijn oor
is gefloten vont de billijke Volksftem, die niets anders vordert dan WEDERGEVING
VAN ONTROOTDZ REGTEN. - Zijn eene hand voort dan Sceptor van eene, in een
Gemeenebest gevloekte, Perfoonlijke Overheerfching; terwijl zijn andere, door het
gereedlifk heetrereen van het Volkdrukkend REGERINGSREGLEMENT van 't laer 1672,
den lizeren Tijrannenfcepter ten fleun ftrekt. - De Kloisters en Jukken, uit de
Dwingeland met zich draagd, loonen zijn oogmerk, ten aanzien van orije Burgeren.
- Om dit wel te doen gelukken, heeft hij voor de eenvoudige menigte, misleid door
fchynhellige vleijers, de hongelmede gereed, waeraan de fpreuk ZYT OWE OVERHEID
ONDERDANIG, het verleidende loties is; zo wel als het vosfevel en het momaengezigt,
om zich, by voorkomende gelegenheden, in allerleije behaeglyke gedachten te
vertonen - zookwaedaertig als loos, tracht zyn Mond niet dan Blikfems uit, tegen
allen die het durven ondernemen om zyne heerszucht palen te zetten. - Het Sijstema
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van MACHIAVEL, draegt hij op de borst, als ziftide zijn gevloekten leerregel, en het
gevoelten van zijn hart. - Daer taetzucht zoo wel als heerachluet de drijfveder van
zijn handelingen is, toricht zijn arm den, uk het Burgerbloed gewoekerden. Geldbuit,
dien hy, naar willekeur, allerleife namen, als die van Recognitiegeld, Dongratitude
enz. geeft. - Geen wonder, derhalven, dat dit gedrocht zulke papieren, waer door het
Volk en zyne Voorftanders Hem in het regte daglicht ftellen, niet den roet fchopt; maer weik een oneigen vertooning mackt dit Monfter niet aen eene zifde van de
Noordzee, waer het Volk vrijgeboren is, en zig vrijgetochten heeft!
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een ‘Aristodemocraticaristocratie’.39 Ook de Grondwettige Herstelling benadrukte
het aristo-democratische karakter van de statenvergaderingen. Volgens dit werk had
Nederland geen zuivere volksregering zoals Zwitserland, maar ook geen aristocratie
of adelregering zoals de stadstaten Genua en Venetië. Afgezien van de rol die de
stemhebbende steden speelden, was er namelijk ook overal een maximum gesteld
aan het aantal edelen dat mocht worden beschreven, zodat geboorte en bezit niet per
definitie toegang gaven tot de statenvergadering.40 De heersende patriotse opinie was
lange tijd dat de adel een rechtmatig element was van het staatsbestel. Een bekend
patriots handboekje uit 1785 maakte dan ook uitdrukkelijk onderscheid tussen de
‘wettige aristokraten’ in de statenvergadering en de ‘onwettige aristokratie’ in de
steden.41
Dat de patriotse kritiek zich lange tijd niet op de adel richtte is niet vreemd. Het
patriottisme was, zeker in de fase tot 1785, grotendeels een stedelijk fenomeen. De
politieke representatie van het platteland in de statenvergadering werd aanvankelijk
dan ook niet als een probleem ervaren. Aangenomen werd dat de adel ook de
plattelandsbevolking vertegenwoordigde, zelfs als daaraan geen verkiezing voorafging.
Bovendien waren enkele van de meest prominente patriotten leden van de ridderschap
in met name Overijssel en Gelderland. Van de Overijsselse jonkers trokken Van der
Capellen tot den Pol en Van Pallandt tot Zuthem op nationaal niveau de meeste
aandacht, van de Gelderse waren dat Van der Capellen van de Marsch, de broers
J.H. en G.W. van Zuylen van Nyevelt, en de Van Nyvenheims (vader en zoons).
Utrecht had met B. van den Boetzelaer van Langerak een patriot in de ridderschap.
Vele ridders namen echter een tussenpositie in en stuurden aan op compromissen
tussen de verschillende partijen. Van het pejoratieve etiket ‘aristocraat’ bleef de adel
als zodanig aanvankelijk gevrijwaard.
Vanaf 1785 werd de aristocratiseringsthese echter ook toegepast op individuele
edelen in de verschillende provincies. De bovengenoemde ridders genoten nog steeds
veel sympathie onder de patriotse burgerij, maar tegen andere ridders werd soms zo
sterk geageerd, dat een aantasting van de politieke status van de adel in zijn
algemeenheid niet denkbeeldig meer was. In de provincie Utrecht was de adel als
tweede lid van staat, zoals eerder vermeld, rechtstreeks betrokkeen geraakt bij de
strijd om het nieuwe regeringsreglement.42 Vanuit de stad Utrecht kwam dan ook de
eerste scherpe kritiek: ‘Waar is de natuurwet, die eensoortige wezens aan elkander
onderwerpt? ... Waar geeft het bloed, den naam eenes verstorven helds, zijn’
vertederden, verbasterden, afstammeling recht, hoedanigheid, geschiktheid, om over
den egten, vastgespierden, even vrijgeboren zoon, des eerlijken deugdzamen,
vergeeten burgers eenige voorrang te begeeren? Waar heeft de adel eene wettige
aanspraak, of geschiktheid, boven den burger, tot de regeering? - Waat heeft hij dit
in eene vrije republiek? Met wat recht in het vrijgestreden Nederland?43 In Utrecht
39
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‘In die geval in de daad zau 'er in onze regeeringsvorm zig een phenomene vertoonen, dat
volkomen paradox is, dewyl dit zo zynde, onze democratie zelve aristocratique zyn zoude,
het welk den zonderlingen naam van aristodemocraticaristocratie aan onze regeeringsvorm
zou geven’: Vyfde missive van Candidus, 271.
Grondwettige Herstelling I, 262-268 en 439.
Demofilus, Zakboek van Neerlands volk, 40.
Zie: Middelen tot herstel van Neerlands vryheid, 4.
Vaderlandsche bespiegelingen, 51-53.
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kwamen dit soort stemverheffingen voort uit het schisma in de statenvergadering,
ontstaan door de machtsstrijd tussen de stad Utrecht en de andere twee staatsleden.
De patriotten uit Utrecht bekritiseerden de grote invloed die de stadhouder uitoefende
op geëligeerden en ridderschap
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- dat wil zeggen op de meerderheid in de statenvergadering - maar stelden de
legitimiteit van de ridderschap nog nauwelijks ter discussie. Alleen de geëligeerden
werden als een duidelijk anachronisme ervaren.44 In Holland echter kreeg de kritiek
op de adel spoedig een ernstiger karakter.
In die provincie kwam de ridderschap vanaf 1786 onder vuur te liggen. Het
platteland achtte zich niet werkelijk vertegenwoordigd in de statenvergadering zolang
het representanten had uit wat soms als een parasitaire klasse werd voorgesteld. In
De Politieke Kruyer meldde een briefschrijver in 1787: ‘ik heb my wel laaten wys
maaken, dat het grootste gedeelte der ridderschap niets anders is, dan een party
verwaande gekken, Don Quichotten, die niets doen, als eeten, drinken, geld trekken,
danzen, op ballen en concerten verschynen, dames caresseeren, burgerbloed uitzuigen
en den staat dwarsboomen, kortom, niets voor 'c land doen, als het zelve in de grond
booren’.45 Hoewel de redactie duidelijk maakte dat zij de ridderschap als staatscollege
niet wilde afschaffen, maar slechts zuiveren ‘van weezens, die den luister van dit
waardig lid van staat, en hun eigen adeldom zo verregaande bevlekken’, was het
duidelijk dat ook leden van de ‘wettige aristocratie’ in toenemende mate als
antirepublikeinen te boek werden gesteld.46 Als de vroegere, dappere ridders vanuit
hun grafkelder het gedrag van bepaalde nazaten zouden observeren, zo stelde Gerrit
Paape, dan zouden zij blozen, want: ‘De adel is een weezenlyk kwaad in de
saamenleeving, wanneer hy enkel gevestigd is op de verdiensten en deugden der
verstorvenen.’47 Dat dergelijkt ‘anti-kratische’ sentimenten tot radicale eisen konden
leiden wist men in 1787 overigens al.48 In het jaar ervoor was een pamflet verschenen
dat menigeen aan het denken had gezet.
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Dit staatslichaam bestond uit acht leden. Zij werden oorspronkelijk geacht de geestelijkheid
van de kapittels te vertegenwoordigen. De kapittels waren echter geseculariseerd. In de stad
Utrecht vonden de patriotten dan ook dat de geëligeerden helemaal niet meer als
vertegenwoordigers van een geestelijkheid optraden. Zij zouden alleen zichzelf
vertegenwoordigen en ten onrechte één van de drie stemmen van staat uitmaken. Vgl. het
commentaar op een stuk onder het pseudoniem Sincerus in: De Post van den Neder-Rhyn X,
nr. 491, 202-203. Verden: Van Hulzen, Utrecht in den patriottentijd, 25-26.
De Politieke Kruyer IX, nr. 443, 354-355.
Idem, 355-356. Voor de adel als ‘aristocraten’ in negatieve zin zie ook de ‘Satyrieke
verdediging der aristocratie’ in: De Republikein aan de Maas I, nr. 31-33, 262-264, 265-270
en 273-284, aldaar 263-264 e.v.
P. Patria, Het recht en de verpligting der weldenkende schutteryen en burgercorpsen, om
onwaardige regenten uit de regeering te zetten (Holland 1787) 38-39. [Van Alphen 1732]
Voor het auteurschap van Paape zie de volgende paragraaf.
De term is een zelftypering van de liberaal Samuel van Houten, wiens
anti-establishment-vertoog, gericht tegen laat-negentiende-eeuwse vormen van parasitisme,
sterke overeenkomsten zou vertonen met het aristocratiseringsvertoog van de patriotten (Vgl.
Siep Stuurman, Wacht op onze daden. Het liberalisme en de vernieuwing van de Nederlandse
staat (Amsterdam 1992) 89-92; N.C.F. van Sas, ‘Van anti-kraten en burgerheren. Het
Nederlandse liberalisme tussen beweging en behoud’, TVG 107 (1994) 55-67, aldaar 61). Het
verdient nadruk dat in de patriotse periode het deugdbegrip niet zozeer de
politiek-economische tegenstelling produktief-parasitair kende als wel de
politiek-republikeinse tegenstelling algemeen belang-eigen belang. De hier geciteerde passages
tegen de adel waren in 1786-1787 nog geen overheersend geluid. Ook de kritiek op het
rentenieren van regenten was in de patriotse literatuur niet toonaangevend. Eerder veroordeelde
men de plaats van investering (b.v. Engeland) dan het feit zelf. Fundamentele kritiekt op
rentenieren in plaats van produktief (maar dan vooral in zedelijke zin) handeldrijven werd
wel geleverd door de orangist Elie Luzac, die het politieke deugdbegrip van de patriotten
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De adel uit 1786 behoort zonder twijfel tot de opvallendste geschriften uit de
patriottentijd. Hierin werd zonder enige reserve aangedrongen op de afschaffing van
de ridderschap als staatkundig college. De auteur was naar alle waarschijnlijkheid
Petrus de Wacker van Zon, een man die in de revolutietijd een opmerkelijke
ontwikkeling heeft doorgemaakt. Vanwege zijn radicale stellingname werd hij in de
patriotse periode wel tot de ‘anti-christ des Nederlandschen adel’ bestempeld, maar
later kennelijk bekeerd werd hij onder koning Willem I secretaris van de Hoge Raad
van de Adel.49 In 1786 kwam hij door een fusie van argumenten, ontleend aan het
natuurrecht, het klassieke republikanisme en de oude constitutie, tot de conclusie dat
de adel al sinds de Opstand een ‘imperium in imperio’ was: ‘Men heeft een republicq
opgebouwd, en 't gebrekkige daar van is, dat men standen van regeering overgelaaten
heeft, die niets minder dan [= allerminst] republikainsch kunnen genaamd werden.’50
De Wacker van Zon pleitte voor gekozen representanten en voegde een kort plan toe
waarin hij aangaf hoe hij zich dat op het platteland voorstelde. Hierdoor werd het
begrip aristo-democratie ook in zijn toepassing op de statenvergadering grondig
gewijzigd. Voor De Wacker van Zon leverde de term ‘aristocratie’ dan ook problemen
op, aangezien die bij hem synoniem werd met gekozen representanten door het
platteland. Hij verontschuldigde zich voor zijn hantering van het begrip en maakte
duidelijk dat hij er mee bedoelde wat het op stadsniveau al langer betekende, namelijk
een natuurlijke aristocratie ofwel een politieke elite naar verdienste: ‘Alle
repraesentatie dan heeft een zweem van aristocratie, doch van eene aristocratie, die
niet te ontbeeren is.’51
Dat De Wacker van Zon zich met zijn pamflet in uiterst radicaal vaarwater bevond,
is duidelijk. De adel werd destijds echter niet, zoals Colenbrander het voorstelt, als
het geluid van een eenling beschouwd.52 Zeker een half jaar voor het werd
gepubliceerd had men in kringen van de Gelderse adel de indruk dat er een kleine
stroming van radicalen bestond die op de afschaffing van de ridderschap uit was. In
Utrecht zou het verzet ook gericht zijn tegen het eerste lid van staat, het college van
geëligeerden.53 Hoewel het merendeel van patriotse burgers op dit punt weliswaar
gematigder werd geacht, wekte De adel niettemin onrust onder leden van de
ridderschap en het stedelijke patriciaat. Uit de reactie van J.H. van Zuylen van Nyevelt
sprak zelfs moedeloosheid en frustratie. Na al de inspanningen die hij zelf en zijn
Gelderse collega's zich hadden getroost, kregen zij als loon een dergelijk radicaal
pamflet voorge-

49
50
51
52
53

echter archaïsch vond (Velema, Enlightenment and conservatism, 115-152). In het patriotse
denken werd ‘corruptie’ over het algemeen veel sterker geassocieerd met ondemocratische
vormen van politieke representatie, dan met een parasitaire levenswijze.
Janus, Suum Cuique 1747-1787 (9 april 1787) nr. 16, 85; Colenbrander, Patriottentijd II,
229, noot 1.
Anonymus Belga, De Adel, 41 en 51.
Idem, 140-141.
Colenbrander, Patriottentijd II, 229, noot 1.
Brief van Ph. W. van Zuylen van Nyevelt aan G.G. Bentinck, 8 mei 1786. Gepubliceerd in:
Weststrate, Gelderland in den patriottentijd, 332, bijlage 19a.
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schoteld, dat volgens hem bovendien nog gretig werd gelezen ook.54 Dezelfde mening
was de Amsterdamse oud-burgemeester J.E. Huydecoper van Maarsseveen toegedaan.
Ook hij was verontrust geweest over dit volgens hem in december 1786 gepubliceerde
stuk en evenmin als Van Zuylen van Nyevelt beschouwde hij de inhoud als iets wat
alleen aan het brein van een zonderling was ontsproten. 55
De begrippen ‘aristocraat’ en ‘aristocratie’ ondergingen in de jaren tachtig dus
diepgaande betekenisverschuivingen. De ‘aristocratie’ in zijn oorspronkelijke Griekse
betekenis van een regering der besten kreeg in deze periode een sterk negatieve
lading, in het kielzog van de populariteit die het begrip ‘aristocraat’' verwierf. De
term ‘aristocraat’ deed in de Nederlandse politieke debatten voor het eerst opgang
als tegenhanger van de ware ‘republikein’ of ‘patriot’. Naarmate de theorie van de
oppermacht van het volk radicaler werd geïnterpreteerd, groeide de groep die als
‘aristocraten’ kon worden betiteld. In het patriotse verzet tegen het stadhouderlijke
stelsel liepen de standpunten over de praktische implementatie van dit theoretische
uitgangspunt en de wenselijkheid daarvan immers aanzienlijk uiteen. Een breuk in
de patriotse gelederen deed zich vooral in de stad Utrecht duidelijk voor. Gewapende
acties, die hier in maart 1785 voor het eerst plaatsgrepen, veroorzaakten een duidelijke,
politieke markering tussen ‘aristocratie’ en ‘democratie’. Hoewel deze ontwikkelingen
een belangrijke uitstraling hadden op de debatten in de overige provincies werden
de grenzen tussen ‘democraten’ en ‘aristocraten’ overal op een eigen manier en in
een eigen tempo getrokken. De ‘aristocraat’ was echter nooit synoniem voor patriciaat
en/of adel. De reikwijdte van het begrip was veel groter; het werd gebruikt als een
diskwalificatie van personen op grond van allerlei motieven. ‘Aristocraat’ was vanaf
1785 vaak niet meer dan een populair scheldwoord dat iedereen kon treffen.
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Idem, 321, bijlage 3. Hier afgedrukt een passage uit een brief van J.H. van Zuylen van Nyevelt
aan R.J. van der Capellen van de Marsch, najaar 1786: ‘Wij matten ons af en winnen niets
en de vergelding onzer arbeid zal weezen ook de ridderschappen af te knotten. Misbruiken
welke daar in gesloopen zijn te redresseeren, daartoe leene ik mijn hand, maar nooit om op
den voet der Americaansche inrigting de daar zijnde ridderschappen of nutteloos of geheel
agter den bank te schuiven. Wij weeten zeer wel, dat de inzage der adel in het stuk onzer
regeering eene ondragelijke berg is voor de ooge aller burgerijen, dat men zulk een
onderscheid van geboorteregt gaarne den voet zou geeven. Het boekje getituleerd den adel
doed mijne ogen wat oopen en wat zie ik? een strop aan welkers weeving ik mijne hand
leenen zou. Ik wil wel bekennen, dat de greetigheid met welke het zelve boekje ontfangen
word, het denkbeeld hetgeen men er uit trekt, de werkzaamheeden, die het maakt, de waarheid,
die men die stellingen toekent, en den haat tegen den adel mij onthutzelen. Indien men de
constitutie geheel den bodem in wil slaan of moet ingeslagen worden, dan is eene herstelling
onnoodig en ik geev mijn stem niet meer aan een zaak, welke ik in desselfs uitgestrektheid
niet gekend heb, maar voele mij bedroogen te zijn. Indien men mij mogt toevoegen, dat dit
boekje uit een kwaad canaal zijnen oorsprong ontleend, dit is moogelijk, maar het is eve zoo
moogelijk, dat eene onvoorzigtige overhaasting van ymand uit onze partij dit ter waereld
gebragt heeft.’
‘Uyt zeeker boekje den adel, door Anonymus Belga, thans uytgekoomen, bleek duydelyk,
dat men voorneemens hadt om alle adel, ook alle patricii in de steeden afteschaffen, en eene
volkome egaliteyt in den burgerstaat te effectueeren, en intevoeren, zo als ook een land
representatie; dus eene geheele democractise regeeringswyze van het platte land, en de
steeden: de zaaken van het land werden nu hoe langer, hoe critiquer, en men vteesde zelfs
voor violente middelen’: ‘Historische verhandeling van Jan Elias Huydecoper betreffende
politieke gebeurtenissen van 1775-1787’, RA Utrecht, Archief van de familie Huydecoper,
inventaris 67, nr. 568, 331 (aantekening bij 19 december 1786).
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7.2 Regenten, burgers en hun vergadercircuits
Blijkt uit de bovenstaande begripsgeschiedenis al de ambiguïteit van de begrippen
‘aristocraat’ en ‘democraat’, ook een nadere bestudering van de vergaderingen van
regenten en burgers wijst uit dat de grenzen tussen ‘aristocratie’ en ‘democratie’
minder eenvoudig lagen dan De Wits these deed vermoeden. Hier zal worden ingegaan
op het ontstaan en de werking van de nationale vergaderingen, zowel die van de
regenten als die van de burgers. Voor beide groepen zijn we in belangrijke mate
geïnformeerd door het archief P.A. Dumont-Pigalle in het Algemeen Rijksarchief.
Hier bevindt zich veel materiaal over de vergaderingen van de gewapende
burgercorpsen. Tevens bevat dit archief de door Colenbrander bestudeerde
aantekeningen van de regentenvergaderingen, gemaakt door het Amsterdamse
vroedschapslid B.E. Abbema.56 Ook in het archief van de familie Van der Capellen
zijn echter nog notulen en aantekeningen van de regentenvergaderingen bewaard.57
Deze tot dusverre nog onbestudeerde gevens werpen, samen met enkele
briefwisselingen, een nieuw licht op het functioneren van de regentenvergadering.
De basis voor de landelijke bijeenkomsten van patriotse regenten werd gelegd op
de eerder gememoreerde feestmaaltijd in Amsterdam in april 1783, ter gelegenheid
van de rehabilitatie van Van Berckel en Van der Capellen. Een officiële vergadering
heeft echter op dat moment, ook blijkens de nieuwe gegevens, nog niet
plaatsgevonden.58 Dat gebeurde pas voor het eerst op 16 augustus 1783 in de ‘Toren
van Corduan’ te Amsterdam, spoedig gevolgd door een tweede vergadering, op 4
oktober 1783. Op deze eerste twee vergaderingen waren geen afgevaardigden uit
Groningen en Zeeland. Het belangrijkste resultaat was de connectie die tussen de
bekende patriotse ridders uit Gelderland en Overijssel, en patriotse regenten uit
Holland werd gelegd. De afvaardiging uit Holland was steeds het grootst en ook het
meest divers van samenstelling. Lang niet iedereen zat in die provincie op één lijn.
Ook de band tussen Oost- en West-Nederland was, zoals uit de correspondentie van
Van der Capellen tot den Pol al is gebleken, broos van karakter. Een van de
belangrijkste doelstellingen van de vergadering was te komen tot een continue
informatie-uitwisseling tussen de verschillende segmenten van de oppositie tegen
de stadhouder. Van dat plan kwam echter weinig terecht. Na oktober 1783 kwam de
vergadering bijna twee jaar niet meer bijeen. Over de reden hiervan geven ook de
nieuwe gegevens slechts een vage indicatie. Men kan slechts constateren dat er vanuit
Holland gedurende deze periode geen initiatieven zijn ontplooid. Aangezien deelname
uit deze provincie, met name uit het organiserende Amsterdam, van groot belang
was voor het slagen van een gecoördineerde oppositie, kwam er een voorlopig einde
aan het overleg. Tot ongenoegen van velen, onder wie Van der Capellen tot den Pol.
De situatie was in de zomer van 1785, door de ontwikkelingen in de stad Utrecht,
radicaal gewijzigd. In Holland bestond bij vele regenten nu de vrees dat de
56
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ARA, Archief P.A. Dumont-Pigalle, nr. 87; Colenbrander, Patriottentijd II 224-256 en III, 121

en 247- 248; H.T. Colenbrander, ‘Aanteekeningen betreffende de vergadering van
vaderlandsche regenten te Amsterdam. 1783-1787’, BMHG 20 (1899) 77-192.
RA Gelderland, Archief van de familie Van der Capellen, nr. 561. Aanvullende gegevens
komen uit deze papieren, tenzij anders vermeld.
Ook in de aantekeningen van B.E. Abbema bevond zich niets dat op formeel overleg in april
wees, hoewel de Jaarboeken van 1783 spraken over een ‘tweede reize’ van de regenten:
Colenbrander, ‘Vergadering van vaderlandsche regenten’, 87-88.
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polarisering in Utrecht uiteindelijk het stadhouderlijke kamp in de kaart zou spelen
en de houding van mensen als Max en Paulus d'Yvoy werd dan ook niet gewaardeerd.
Niet alleen anti-stadhouderlijke motieven speelden echter een rol. Ook de
factievorming in de verschillende Hollandse steden, in het contemporaine taalgebruik
de ‘aristocratie’, vormde een bron van ongenoegen, met name bij de vroedschappen
die bij de verdeling van ambten steeds werden gepasseerd. Het was dan ook niet Van
der Capellen van de Marsch die het initiatief nam tot de nieuwe cyclus van
vergaderingen. Hij werd vanuit Holland daartoe uitgenodigd, door nota bene twee
personen tegelijk, die beiden verzekerden het afbreken van het overleg zeer te hebben
betreurd.59 Van der Capellen van de Marsch kreeg overigens wel direct een belangrijke
positie op de bijeenkomst van 1 augustus in Amsterdam. Samen met C. de Gijzelaar
(van het Hollandse driemanschap) staat hij als ‘president’ vermeld.60 Of hieraan
formele bevoegdheden waren verbonden is onbekend. De Leidse regent F.G. Blok
trad in ieder geval op als secretaris. Van der Capellen van de Marsch hield in de
vergadering namens Gelderland een toespraak.61 Daarin klaagde hij over ‘het
schandelyke verzuim’ wat betreft de onderlinge correspondentie en zei hij de
voorstellen af te wachten uit Holland, aangezien die provincie het initiatief had
genomen. Het belangrijkste was echter zijn oproep om uit de verschillende provincies
een klein comité te benoemen dat de besluitvorming zou gaan voorbereiden. Over
deze kerngroep bezat Colenbrander vrijwel geen informatie aangezien B.E. Abbema,
van wiens aantekeningen hij gebruik maakte, er geen lid van was. Behalve de
vergaderingen van het kleine comité zijn er ook nog enkele zogenoemde contracte
vergaderingen gehouden, een soort uitgebreide comité-vergadering, maar met minder
deelnemers dan de grote vergadering. Van enkele contracte vergaderingen bevinden
zich gegevens in het familiearchief Van der Capellen.
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De officiële uitnodiging van D. van Horbach (Schoonhoven) geeft aanwijzingen over de
initiatiefnemers. Volgens hem betaalden de Amsterdammers de maaltijd en zouden in ieder
geval ook C. de Gijzelaar (Dordrecht), R.P. Paludanus (Alkmaar) en F.G. Blok (Leiden)
aanwezig zijn. Horbach zelf had op zich genomen om Van der Capellen van de Marsch uit
te nodigen, Paludanus zou zich richten tot de patriotse regenten uit Overijssel en Groningen:
‘Reeds lang, gelyk U hoog ed. weet, is er door verscheidenen der beste regenten begrepen,
dat er weder eene convocatie van welmenenden behoorde plaats te hebben, even als de twee
gehoudene vergaderingen te Amsterdam; te vergeefsch heeft de nu zalige hr. Capellen tot
den Pol daar op geïnsteerd: eindelyk is nu by enigen begrepen, dat het best was, daar toe een
dag vast te stellen’ (RA Gelderland, Archief van de familie Van der Capellen, nr. 495, brief
van D. van Horbach aan R.J. van der Capellen van de Marsch, Liesvelt bij Schoonhoven, 7
juli 1785). Twee dagen eerder had F.G. Blok echter al geschreven dat de aanstaande
bijeenkomst niet alleen het stadhouderschap moest aanpakken, maar vooral ook de Hollandse
regentenmentaliteit: ‘Ik voor mij ben van gedachten, dat men daar zo talrijk mogelijk moet
compareren & dat men zijne gevoeligheid moet laten blijken over het schandelijk verzuim
der bepaalde correspondentie, & dat het Hollandsch despotisme met gemenageerde termen
niet moet vergeten worden door de heren uit de andere provincien, alzo dat juk van eenige
weinigen niet minder hatelijk word ook zelvs voor de regeringen der Hollandsche steden,
die het voelen kunnen, dan dat des stadhouders. Men ziet daar dagelijks zeer schandelijke
bewijzen van willekeurigheid.’ (RA Gelderland, Archief van de familie Van der Capellen,
nr. 505, brief van F.G. Blok aan R.J. van der Capellen van de Marsch, Leiden, 5 juli 1785).
Colenbrander, ‘Vergadering van vaderlandsche regenten’, 105, 158 en 160. Om deze reden
vermoedde Colenbrander dat Van der Capellen van de Marsch mede-initiatiefnemer zou zijn
geweest van de nieuwe cyclus.
Idem, 162. De handgeschreven versie van Van der Capellen van de Marsch bevindt zich
tussen zijn notulen.
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Het kleine comité dat op 15 en 16 september 1785 voor het eerst bijeenkwam in Den
Haag bestond naast Van der Capellen van de Marsch en F.G. Blok uit I.M. Cau
(Holland), H.H. van Haarsma (Friesland) en Van Pallandt tot Zuthem (Overijssel).
In het vervolg zou ook J. van Haeften (Utrecht) worden toegelaten. Het comité ging
vooral praten over de tien punten die door Van der Capellen van de Marsch waren
ingediend op de grote vergadering. Daartoe behoorden onder andere het handhaven
van de vrijheid van drukpers en het vernietigen van de stadhouderlijke
regeringsreglementen in Utrecht, Overijssel en Gelderland. Twee van de andere
geagendeerde kwesties zouden een samenwerking met de gewapende burgerij
noodzaken, namelijk een coalitie tegen de ‘aristocratie’ en het oprichten van een
patriotse partijkas (Nationaal Fonds). Met name Van der Capellen van de Marsch
bleek een fervent voorstander van een gezamenlijk optreden van regenten en burgers.
Op 16 september, toen gesproken werd over de ‘verbintenisse tegen de aristocratie’,
maakte Van der Capellen van de Marsch duidelijk dat de gewapende burgerij ‘de
plecht anker der vryheid en onafhanklykheid’ moest zijn en dat ‘eene onderlinge
vereeniging en correspondentie’ tussen regenten en burgers noodzakelijk was. Ook
voor zijn voorstel tot het oprichten van het Nationaal Fonds wilde hij snel met de
burgerij gaan samenwerken. Misschien werkte het vergadercircuit voor hem te
langzaam. Op de contracte vergadering van 7 december 1785, waar hij het plan voor
het Nationaal Fonds had toegelicht, was weinig afgehandeld omdat uit Holland
niemand was komen opdagen. Hoewel Blok hem spoedig daarna had verzekerd dat
toevallige omstandigheden de oorzaak waren van de Hollandse absentie, nam Van
der Capellen van de Marsch zich voor om de contracte vergadering, als een orgaan
van de grote vergadering, te omzeilen en rechtstreeks contact te zoeken met de
gewapende burgerij.62 Dat ging zelfs F.G. Blok te ver, zoals die in maart 1786 liet
weten. Hij had wel begrip voor het feit dat Van der Capellen van de Marsch de ‘geest
62

O. Gevaerts (Dordrecht) was afwezig omdat zijn vrouw was bevallen, H.B. van Halteren
(Leiden) had verplichtingen vanwege zijn lidmaatschap van een statencommissie die de
geschillen in Rotterdam onderzocht, M. Temminck (Amsterdam) was verhinderd zonder
nadere toelichting en Blok zelf had, door onvoorziene omstandigheden, op het laatste moment
evenmin kunnen afreizen naar Den Haag (RA Gelderland, Archief van de familie Van der
Capellen, nr. 505, brief van F.G. Blok aan R.J. van der Capellen van de Marsch, Leiden, 27
december 1785). Om Van der Capellen van de Marsch een extra reis te besparen, probeerde
Blok een geheime bijeenkomst met een zeer select gezelschap te organiseren op 28 januari
1786 in Amsterdam. Dit was de dag na de reeds in die stad geplande feestmaaltijd ter ere
van de alliantie met Frankrijk, waar Van der Capellen van de Marsch toch al werd verwacht
(Zie voor de alliantiemaaltijden: Grijzenhout, Feesten voor het vaderland, 75-93). Blok zou
Horbach (Schoonhoven), De Lange (Haarlem), Bicker (Amsterdam), Paludanus (Alkmaar),
en Smissaert of Van Haeften (Utrecht) uitnodigen. Hij ging ervan uit dat Van der Capellen
van de Marsch op de dag van de maaltijd ook enkele betrouwbare personen zou inviteren,
onder anderen Van Beyma uit Friesland, zonder verder ruchtbaarheid te geven aan hun
mini-vergadering: ‘Onder de vergaderde patriotten te Amsteldam zal onze bijeenkomst
volstrekt onbekend kunnen blijven, daar wij anders moeite zouden hebben om dezelve te
verbergen.’ (RA Gelderland, Archief van de familie Van der Capellen, nr. 505, brief van F.G.
Blok aan R.J. van der Capellen van de Marsch, Leiden, 24 januari 1786). Of de bijeenkomst
inderdaad heeft plaatsgevonden is onbekend; er zijn geen aantekeningen van een vergadering
op 28 januari 1786 bewaard. Indien niet, dan was de contracte vergadering van 21 april 1786
het vervolg op de vergadering van 7 december 1785. Indien wel, dan is hier sprake van een
sub-circuit dat onafhankelijk van de grote vergadering van patriotse regenten opereerde.
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gen van dit bruskeren.63 Voor beiden stond echter vast dat een hechte samenwerking
tussen burgers en regenten uiteindelijk gewenst was bij de ontwikkeling van hun
plannen ten aanzien van de ‘aristocratie’ en het Nationaal Fonds. Hier lagen niet
alleen tactische overwegingen aan ten grondslag, maar ook democratisch-republikeinse
principes.
Het belang van de connectie Blok-Van der Capellen van de Marsch blijkt, wanneer
we kort de aandacht vestigen op de vergadercircuits van de patriotse gewapende
burgerij. Zoals eerder aangegeven was er op 6 december 1784 in Utrecht voor het
eerst een nationale vergadering van gewapende burgercorpsen bijeengekomen. Het
initiatief was uitgegaan van ‘Pro Patria et Libertate’ en O.D. Gordon, de commandant
van dit exercitiegenootschap, was tevens voorzitter van de eerste drie vergaderingen.
Niet alleen de militaire dreiging vanuit het zuiden van Joseph II, maar ook de
binnenlandse ontdekking van het ‘aristocratische’ verraad had hiertoe impulsen
gegeven. Op de eerste vergadering werd door het corps uit Leiden al direct voorgesteld
een landelijk verbond te sluiten tegen de uitwassen van de ‘aristocratie’ en het
stadhouderschap. In februari 1785 werd over deze politieke pretenties doorgepraat,
zoals eerder bleek uit het geestdriftige verslag van Gerrit Paape dat werd gepubliceerd
in de Hollandsche Historische Courant. Op de derde vergadering in juni 1785 rondde
men de zaak af. Tijdens deze roemruchte bijeenkomst werd, na het vergelijken van
twee concepten, een Acte van Verbintenis aanvaard, die vervolgens door de gewapende
burgers in de gehele Republiek zou moeten worden ondertekend.
Achteraf gezien waren de nationale vergaderingen hiermee over hun hoogtepunt
heen, hoewel er nog niet eens een bestuursreglement was vastgesteld. Dat gebeurde
pas op de vierde verga dering in augustus 1786. Daarin besloot men tot jaarlijkse
nationale vergaderingen. Men zou de ene keer provinciegewijs stemmen, de andere
keer per corps, maar steeds bij meerderheid. Dit was een compromis tussen Holland,
dat de meeste corpsen had, en de overige provincies. De voorzitter zou per vergadering
worden gekozen en had bij het staken der stemmen een doorslaggevende stem. Op
de vierde vergadering werd de regent C.L. van Beyma gekozen, die ook de
belangrijkste Friese vertegenwoordiger was in de vergadering van de regenten. Hier
bestond dus al een formele connectie tussen burgers en regenten. De nationale
vergadering boette echter aan belang in. Uit het feit dat de aanwezigen op de vierde
vergadering per provincie stemden blijkt dat er in 1786 al provinciaal overteg
plaatsvond in Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Friesland. Van Overijssel
63

‘Ook ben ik, onder verbetering, van oordeel, dat, wanneer wij dat plan arresteerden in zodanige
vergadering van regenten & burgers, als UHWgb. projecteerd, zulks dan niet stil zoude kunnen
blijven, & dat dit de offensie nog meer zou doen toenemen, terwijl ik verder van begrip ben,
dat het in dezen tijd, waar in de tweedracht tusschen de vaderlanders maar al te zeer bekend
zijn bij de vijanden der goede zaak, zeer gevaarlijk zoude zijn, om de algemene bijeenkomsten
af te breken, daar UHWgb. met mij eertijds geoordeeld heeft, dat, na eene herhaalde algemene
vergadering wij dezelve niet moesten nalaten, schoon wij elkanderen niets te zeggen hadden,
al was het maar, om de kwade partij geen schijn van oneensgezindheid te geven. Het ontbreekt
mij dus in dit geval aan genen moed, maar aan overtuiging, om het plan op eene andere wijze
te arresteren. Niettemin wil, of kan ik UWHbg. & andere heren niet borneren om voort te
gaan, zo dezelven zulks raadzaam oordelen, zonder dat ik zulks, wat mij aangaat, eenigsins
kwalijk zal opnemen, & zal des niet te min naar een goed succes der loflijke pogingen in dit
opzicht blijven wenschen’ (RA Gelderland, Archief van de familie Van der Capellen, nr. 505,
brief van F.G. Blok aan R.J. van der Capellen van de Marsch, Leiden, 24 maart 1786).
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van de tweede nationale vergadering.64 Verder zijn we vooral geïnformeerd over de
Hollandse vergadering van burgercorpsen uit de steden, die in oktober 1785 voor
het eerst samenkwam en sindsdien de meeste aandacht op zich vestigde.65 Hier
presideerde tijdens de eerste vergaderingen F.G. Blok (later de Delftenaar Reyer van
den Bosch), een functie die volgens zijn eigen uitlatingen niet altijd gemakkelijk
was, maar die hem wel formele invloed gaf op wat zich in de vergadercircuits van
de Hollandse burgerij afspeelde.66
Het ligt dan ook voor de hand dat Blok van zijn positie gebruik heeft gemaakt om
de Hollandse burgers in overweging te geven zich officieel met de vergadering van
regenten in verbinding te stellen. In de notulen van mei 1786 van de Hollandse
vergadering is weliswaar niets te vinden dat daarop wijst, maar Blok schreef kort
daarna wel aan Van der Capellen van de Marsch dat er een commissie was gevormd,
bestaande uit R.J. Schimmelpenninck, R. van den Bosch en D. van Laer, die met die
taak was belast. Gezien de overtuiging van Blok en Van der Capellen van de Marsch
dat eendrachtige samenwerking noodzakelijk was, acht ik het waarschijnlijk dat zij
hiertoe informeel het initiatief hebben genomen. Zij zullen het echter een passender
en ongetwijfeld ook snellere methode hebben geacht wanneer de burgers formeel
een verzoek tot samenwerking deden aan de regenten.67 Die stap werd uiteindelijk
gedaan door een gezamenlijke afvaardiging uit de provinciale vergaderingen van
Holland en Utrecht. Beide provincies hadden de nationale vergadering van 1-4
augustus 1786 wel in kennis gesteld van hun voornemen, maar opereerden op eigen
gezag.68 De afvaardiging maakte enkele dagen later, op 7 en 8 augustus, in Amsterdam
zijn opwachting bij meer dan vijfenzeventig vergaderde regenten. F.G. Blok werd

64
65

66

67

68

Archief P.A. Dumont-Pigalle, nr. 87.
Idem. Belangrijke aanvullingen, met name de notulen van de vergadering van 15-17 mei
1786 en van de aparte vergaderingen met het platteland, zijn aanwezig in het criminele
procesdossier van Reyer van den Bosch: ARA, derde afdeling. Hof van Holland, nr. 5561,
dossier 33.
Naar aanleiding van zijn voorzitterschap op de vergadering in oktober 1785 schreef Blok
dat ‘de onbepaalde drift van sommigen mij dien post zeer moeilijk gemaakt heeft’ (RA
Gelderland, Archief van de familie Van der Capellen, nr. 523, brief van F.G. Blok aan R.J.
van der Capellen van de Marsch, Leiden, 11 okrober 1785; foutief toegeschreven aan F.A.
van der Kemp). Over de vergadering in mei 1786 merkte hij op: ‘Op onze provinciale
vergadering van burgercorps, die mij weder tot preses heeft aangesteld, heeft onze v.d. Kemp,
met eenige weinige anderen, eene zeer singulieren, & gantsch geen lofrijken rol gespeeld,
waar over mondeling nader, tenwijl ik verzoek dit in petto te houden’ (RA Gelderland, Archief
van de familie Van der Capellen, nr. 505, brief van F.G. Blok aan R.J. van der Capellen van
de Marsch, Leiden, 25 mei 1786).
Als dat de strategie was, dan leek die even te worden doorkruist door de provinciale
vergadering van Overijssel. Vanuit die provincie schreven de gewapende burgers aan het
kleine comité dat zij rechtstreeks toegelaten wilden worden tot de regentenvergadering.
Blijkbaar had men lucht gekregen van de Hollandse plannen om contact te leggen met de
regenten en verkeerde men in de veronderstelling dat die burgers directe vertegenwoordigers
in de regentenvergadering hadden gekregen. De Overijsselse burgers kregen het advies om
met Holland samen te werken, maar daarvan is niets terechtgekomen. Het Overijsselse
initiatief blijkt uit de aantekeningen van de vergadering van het kleine comité van regenten,
gehouden op 16 juni 1786 in Den Haag.
‘Handelingen en besluiten van de algemeene vergadering der gewapende burger-corpzen’,
Utrecht, 1-4 augustus 1786, 18-19: ARA, Archief P.A. Dumont-Pigalle, nr. 87.
ARA,
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den Bosch een verklaring voorlas waarin als onwrikbaar republikeins principe werd
vastgesteld ‘eene regelmatige invloed’ van het volk op zijn regenten.69
De vergaderde regenten stemden in met deze verklaring van de burgerij en
benoemden vijftien personen die samen met vertegenwoordigers van de gewapende
burgerij uit Utrecht en Holland een commissie gingen vormen, het zogenoemde
‘gecombineerd besogne’. Daarin is vooral gesproken over het Nationaal Fonds en
militaire zaken. Tevens namen de regenten nu ook een Acte van Verbintenis aan. Het
idee voor zo'n officieel verbond, naar het voorbeeld van de burgerij, was reeds op
de contracte vergadering van 21 april 1786 geopperd door het Utrechtse
vroedschapslid Van Haeften, bij het agendapunt over de bestrijding van de
‘aristocratie’. Allen hadden met het idee ingestemd. Amsterdam zou een concept-acte
vervaardigen, waarover het kleine comité zou adviseren. De acte werd tijdens de
vergadering door alle regenten ondertekend, maar het werven van handtekeningen
van sympathiserende regenten verliep daarna veel moeizamer.70 Het in geschrifte
positie bekennen werkte voor de één blijkbaar afschrikwekkend, maar voor de ander
was de acte inmiddels te gematigd geworden ten opzichte van de stadhouder.71
De beperkte ondertekening van de acte door de regenten stond ook in verband met
de militarisering van de crisis. In de eerste week van september 1786 had Willem V
gewapend ingegrepen en het patriotse verzet uit de Gelderse steden Hattem en Elburg
verdreven. Dit was het begin van de burgeroorlogssituatie die de komende twaalf
maanden alles overheerste en de roep om de schotsing van Willem V, niet alleen als
kapitein-generaal, maar ook als stadhouder snel deed aanzwellen. Een laatste poging
tot verzoening tussen de kern van de patriotse regenten en Willem V mislukte in mei
1787. Aangezien een militaire oplossing van de strijd steeds dichterbij kwam werd
in Holland een defensiecommissie opgericht, die zich in Woerden vestigde. F.G.
Blok was een van de vijf bestuursleden.72 De eerste daad van deze commissie was
militair gezien eenvoudig, maar had zoals bekend verstrekkende gevolgen. Na de
beruchte aanhouding van prinses Wilhelmina bij Goejanverwellesluis en haar
69

70
71
72

Vgl. Colenbrander, ‘Vergadering van vaderlandsche regenten’, 172-173. De originele
verklaring bevindt zich in: RA Gelderland, Archief van de familie Van der Capellen, nr. 561.
Hierin gaven de burgers aan dat ‘het zedert eenigen tijd gebleken en tastbaar te bespeuren
was, dat er door de voorstanders der stadthouderlijke overmagt niets onbeproeft gelaten
wierd, om door 't bewerken eener coälitie tusschen hun en een aantal van aristocratische
regenten hunnen aanhang te stijven en kragt bij te zetten’. Die afweging zou hen op het idee
hebben gebracht dat er ‘eene tegenovergestelde naauwe vereeniging en samenwerking van
vrijheidlievende regenten met die onverschrokken en ijvervolle vaderlandminnende burgers’
tot stand moest komen. Volgens de verklaring van de gewapende burgers mochten regenten
in het algemeen niet ‘een van de burgerijen afgezondert corps’ uitmaken. Zij vetrouwden
erop dat de in Amsterdam vergaderde regenten het ware republikeinse beginsel deelden ‘dat
eene regelmatige invloed van het volk op de regenten het eenige constitutioneel middel is
om de natie voor overheersching te behoeden’. De verklaring is inderdaad ondertekend door
de bij Colenbrander genoemden: R. van den Bosch, D. van Laer, F.A. van de Kemp, J.J.
Cau, A.A. Huygens, B.F.v. Liebeherr, C. Werneke, G. Vogelesang, A. de Nijs, J.C. de Kock
en M. van den Helm. Van de door Blok genoemde commissie uit de Hollandse vergadering
was R.J. Schimmelpenninck dus niet aanwezig.
‘On n'a jamais connu les noms, ni le nombre de ces nouveaux signataires’: ARA, Archief P.A.
Dumont-Pigalle, nr. 78.
Colenbrander, ‘Vergadering van vaderlandsche regenten’, 188-189.
A. Meddens-van Borselen, ‘De geschiedenis van een patriottische commissie te Woerden in
1787’, Heemtijdinghen 23 (1987) nr. 2, 33-45, aldaar 34.
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is niet gemakkelijk om in een situatie, waarin politieke en militaire problemen zo
door elkaar heen speelden en overal verdeeldheid zaaiden, een oordeel te vellen over
het democratische karakter van de regentenvergadering. Toch zijn de Acte van
Verbintenis van de regenten en de beperkte ondertekening ervan aanleiding geworden
tot een historiografische twist over de grenzen tussen ‘aristocratie’ en ‘democratie’
vanaf 1785.
In de visie van Colenbrander was het besluit van de regenten om met de burgers
gezamenlijk te opereren een cruciale stap. Hij gaf precies de verschillen aan tussen
beide acten, maar concludeerde desondanks dat die van de regenten ‘een tweede,
vermeerderde uitgaaf’ was van die van de burgerij.73 Colenbrander schetste het beeld
van een regentenvergadering die zich door de gewapende burgerij op sleeptouw liet
nemen en vervolgens ook niet meer terug kon. De Wit daarentegen zag in de
verschillen tussen beide acten een illustratie voor zijn stelling dat de burgerij de
‘democratie’ vertegenwoordigde en de patriotse regenten tot de ‘aristocratie’
behoorden. Dit was een kwestie van ‘lezen wat er staat’, aldus De Wit nog in 1987.74
De Wit had geen ongelijk met zijn stelling dat er duidelijke verschillen in formulering
waren en dat in de acte van de regenten, in tegenstelling tot die van de burgers,
expliciet de positie van de Hervormde Kerk werd gegarandeerd. Toch zijn die
verschillen in geen enkel opzicht een bewijs voor De Wits interpretatie van een
nationale, Oranjegezinde, democratische burgerij tegenover een federalistische,
anti-orangistische en anti-democratische regentenvergadering. Die gechargeerde
visie kon alleen ontstaan door De Wits a-historische benadering van politieke
begrippen.75
De houdbaarheid van De Wits these hing, behalve van de beide Acten van
Verbintenis, ook in belangrijke mate af van zijn interpretatie van twee bekende
patriotse hervormingsprogramma's: de Grondwettige Herstelling van Nederlands
Staatswezen (2 dln.; 1784 en 1786) en het zogenoemde Leids Ontwerp (1785).76 Op
73
74
75

76

Colenbrander, ‘Vergadering van vaderlandsche regemen’, 109 en 115-116.
De Wit, ‘Nieuw-republikeinse beweging’, 32, noot 21.
Duidelijke voorbeelden hiervan bij: De Wit, Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw,
64-65. Uit de term ‘burgerlijke unie’ in de toespraak van O. Gordon voor de eerste nationale
vergadering van gewapende burgercorpsen, in 1785, zag De Wit een prefiguratie van de
latere nationale eenheid, tegengesteld aan het programma van de regenten die de rechten van
de afzonderlijke standen en steden verdedigden. Het begrip ‘burgerlijke unie’ wijst echter
op het idee van samenwerking over de grenzen heen en op een nationaal bewustzijn, maar
impliceert in geen enkel opzicht de afschaffing van de rechten van steden en leden van staat.
Vervolgens stelt De Wit dat in de acte van de burgerij de Deductie van 1587 als een
‘volksregering buiten representatie’ wordt aangeduid, waardoor er afstand genomen werd
van de aristocratie. Deze term is hier echter synoniem aan de in dezelfde zin genoemde
‘volstrekte democratie’. De referentie aan de Deductie van 1587 ontbreekt geheel. De acte
van de regenten spreekt bovendien op exact dezelfde wijze over ‘eene volstrekte democratie
of volks regeering buiten repraesentatie’. Ten slotte benadrukte De Wit dat de burgerij, in
tegenstelling tot de regenten, Oranje wilde maken tot ‘hoofd van de uitvoerende macht’. Die
opvatting was volstrekt in overeenstemming met een federalistische republiek, waarin de
statenvergadering soeverein was en werd dan ook evenzeer door de regenten gehuldigd. De
acte van de burgers in: Colenbrander, Patriottetijd II, 366-367, bijlage 2; de acte van de
regenten in: De Post van en Neder-Rhyn X, nr. 469, 5-7.
Ontwerp om de republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van regent en
burger, van binnen gelukkig en van buiten gedugt te maaken (Leiden: L. Herdingh, 1785).
[Knuttel 21045]
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waren een aantal deelnemers van die vergadering erbij betrokken. Het is bekend dat
het werk grotendeels is samengesteld door de journalist A.M. Cerisier, in opdracht
van onder meer de beide Van der Capellens, Van Beyma en oud-burgemeester Hooft
van Amsterdam.77 Over het algemeen is de opvatting geaccepteerd dat de
overeenkomsten tussen Grondwettige Herstelling en Leids Ontwerp de verschillen
overtreffen.78 Merkwaardig is echter dat, hoewel De Wits visie op het eerste werk
duidelijk is weerlegd, het effect van zijn visie op het Leids Ontwerp is blijven
doorwerken.
Aan dit politieke programma, gepubliceerd door de eerste Hollandse vergadering
van gewapende burgercorpsen (4-7 oktober 1785), is een zweem van radicaliteit
blijven hangen. Men is het blijven zien als de blauwdruk voor hervormingen, waarmee
de burgerij zich meer ten opzichte van de regenten dan ten opzichte van de stadhouder
wilde profileren. Het programma werd vooral in een ‘rise and progress’ perspectief
geplaatst. De Wit én Schama benadrukten dat de politieke argumenten van het ontwerp
in belangrijkere mate op het natuurrecht waren gebaseerd dan op de oude constitutie.
Schama voegde er nog een dimensie aan toe door in het programma al een pleidooi
voor de staatkundige eenheid te ontwaren. Om die reden zag hij vooral Wybo Fijnje
en Pieter Vreede (plegers van de unitarische staatsgreep in januari 1798) als de
auteurs. Op al deze punten is in meer of mindere mate sprake van mythevorming.
Het Leids Ontwerp was geen blauwdruk, maar een discussiestuk dat spoedig was
achterhaald doordat het platteland er niet in ter sprake kwam. Het is wel veel gelezen,
maar nooit officieel geaccepteerd door de Hollandse gewapende burgerij. Met het
programma zocht men niet de radicaliteit op, maar poogde men zonder verloochening
van principes een zo breed mogelijke basis voor hervormingen te scheppen. De kritiek
op het stadhouderschap in vol ornaat is even gemeend als op de familieregering.
Vanzelfsprekend lag in 1785 op het laatste de nadruk, maar niet uitsluitend daarop,
zoals orangistische auteurs wilden doen geloven.79 De samenvattende artikelen spreken
inderdaad van natuurlijke rechten, maar wie het gehele ontwerp leest kan onmogelijk
ontkennen dat aan het idee van een oude, te herstellen, constitutie voorbij wordt
gegaan. Ten slotte pleit het Leids Ontwerp met overtuiging voor de federalistische
republiek als de enige staatsvorm waarin vrijheid gegarandeerd kon worden. Vreede
en Fijnje waren inderdaad bij de totstandkoming betrokken, maar dat gold ook voor
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een latere moderaat als Schimmelpenninck.80 Waar het Leids Ontwerp zich keerde
tegen de ‘aristocratie’ bedoelde het niet de federale staatsvorm.
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De gelijkstelling van ‘aristocraat’ aan (onder meer) ‘foederalist’ ontwikkelde zich
pas duidelijk in de constitutionele debatten vanaf 1795.
Wat het Leids Ontwerp voorstelde was voor een deel van de regentenvergadering
dan ook beslist acceptabel. F.G. Blok, die rechtstreeks betrokken was geweest bij de
discussies, vond het in ieder geval een ‘treflijk’ ontwerp en dat sloeg dan nog op het
voorontwerp dat in sommige opzichten radicaler was.81 Zijn reactie wees in feite
vooruit naar de regentenvergadering van augustus 1786, waar het principe van
volksinvloed op de verkiezing en de controle van regenten werd geaccepteerd. In
deze vergadering had de burgerdeputatie uit Holland en Utrecht dit uitgangspunt
duidelijk verwoord en de regenten wisten sinds het nieuwe reglement in Utrecht en
sinds de publikatie van het Leids Ontwerp wat er in de praktijk onder kon worden
verstaan. Natuurlijk zal over de manier waarop en de mate waarin de volksinvloed
per stad en per provincie kon worden gerealiseerd ook bij de vergaderde regenten
verschil van mening hebben bestaan. Niet iedereen was bereid even ver te gaan. Zij
hadden zich echter gecommitteerd aan een democratischer republikanisme en, in
tegenstelling tot wat Colenbrander vermoedde, lijken met name Van der Capellen
van de Marsch en Blok de eerste stappen te hebben gezet naar de coalitie.
Wel zullen de regenten problemen hebben gehad met hervormingen op het niveau
van de statenvergaderingen, waarover het reglement van Utrecht en het Leids Ontwerp
nog niet repten. Regenten uit stemhebbende steden, zoals Blok, hadden er
waarschijnlijk weinig behoefte aan het gewicht van die stem te laten verminderen
door niet-stemhebbende steden en het platteland op basis van de oppermacht van het
volk zonder meer tot de statenvergadering toe te laten.82 Ridders als Van der Capellen
van de Marsch kregen beslist hun bedenkingen toen de eerste aanvallen te horen
waren op de adel als stemhebbend college in de statenvergadering. Die geluiden
waren echter in 1787 nog niet dominant. Het bestaan ervan sloot niet uit dat er
regenten waren die uit overtuiging democratische kiesprocedures en
controlemechanismen voorstonden voor politieke ambten in steden en op het
platteland. Er waren immers vele mogelijkheden en vele terreinen om in de praktijk
een grotere mate van volksinvloed te realiseren. Tussen ‘aristocratie’ en ‘democratie’
bestond in feite geen duidelijke grens, maar eerder een groot schemergebied waarin
regenten en burgers tot aan de Pruisische inval gezamenlijk konden opereren.

7.3 ‘Grondwettige Herstelling’:
restauratie, renovatie of nieuwbouw?
In het politieke debat van de jaren tachtig dook met grote regelmaat de metafoor van
het gebouw op wanneer men over de hervormingen van de Nederlandse staat sprak.
Het staatsgebouw moest volgens de patriotten ‘hersteld’ worden. Gaandeweg werd
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echter onduidelijker wat daarmee werd bedoeld en kreeg het debat het karakter van
een moderne discussie over monumentenzorg. Moest men slechts de aanslag verwij-

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

253
deren en alles zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat laten? Of was er een
gedeeltelijke verbouwing nodig om het pand in overeenstemming te brengen met de
behoefte en de smaak van de moderne tijd? De vergelijking gaat echter niet helemaal
op. Bij monumenten is men van de historiciteit overtuigd; slechts de wijze van
conserveren roept verdeeldheid op. Het republikeinse staatsgebouw werd in 1779
nog nauwelijks als een monument ervaren. In dat jaar werd de Unie van Utrecht niet
herdacht, maar gevierd als een werkzame grondwet van de Nederlandse Republiek.
Het was toen nog nauwelijks voorstelbaar dat men de grondleggers hiervan
fundamenteel zou corrigeren.
Het doorbreken van een traditie ofwel het als historisch gaan ervaren van
staatkundige conventies is, wanneer het plaatsvindt, meestal het resultaat van een
moeizaam mentaal proces. Het tempo daarvan wordt bepaald door de extremiteit van
de maatschappelijke omstandigheden. De Nederlandse Republiek kénde zeer
gespannen politieke verhoudingen, zeker vanaf 1785, en niet toevallig werd de weg
naar het historiseren van het eigen staatsbestel al duidelijk ingeslagen vóór 1787. De
opvatting van I.L. Leeb dat de oude constitutie voor de patriotten paradigmatische
waarde zou hebben gehad tot en mét de Pruisische inval van september 1787 is niet
overtuigend. Hoewel men zich op de Unie van Utrecht en de bescherming van oude
rechten en privileges bleef beroepen, begon de oude constitutie letterlijk haar
constitutieve karakter te verliezen. De democratische patriotten lieten zich bij hun
hervormingsplannen uiteindelijk leiden door een nieuw republikanisme, waarin de
oude Nederlandse constitutie steeds duidelijker als historisch versiersel ging fungeren.
Aan die historische legitimatie werd nog wel groot belang gehecht, maar uitgangspunt
van de gedachtengang was zij vaak niet meer. Bij hun ‘republikeinse’ zoektocht naar
de oorsprong van de Nederlandse gemeenschap hanteerden de patriotten nieuwe
politiek-theoretische uitgangspunten. Het proces van ‘grondwettige herstelling’ werd
nog vaak verkocht als een letterlijke restauratiepoging, maar betrof in werkelijkheid
een renovatieprogramma. Voor enkelen was vanaf 1785 de oude constitutie zelfs in
het geheel geen referentiepunt meer en leek nieuwbouw noodzakelijk.
In De Post van den Neder-Rhyn kwam deze problematiek in 1787 aan de orde
naar aanleiding van een ingezonden brief. Bedoelde men, zo vroeg de schrijver zich
af, met de term ‘grondwettige herstelling’ niet het creëren van een politiek bestel dat
de Republiek nooit had gekend? Het antwoord was veelzeggend: ‘Zeker is het, dat
de welmeenende vaderlanders bedagt zijn, om aan ons gemeenebest eene andere
gedaante te geven, dan het voormaals had, en hetzelve in eenen hogeren stand
optevoeren, meer overeenkomstig met den aart van eene waare republiek, dan tot
deeze tijden is geschied.’83 Die visie mocht echter niet als een vorm van kritiek
opgevat worden aan het adres van de zestiende-eeuwse voorvaders. Zij hadden immers
de grondslag gelegd waarop men nu zou verder bouwen. Een ‘geheele verzetting der
oude paalen’ was zeker niet de bedoeling.84 De ambiguïteit die het begrip ‘herstelling’
inmiddels had gekregen wordt door deze brief en de reactie goed geïllustreerd. Het
satirische blad Janus thematiseerde dergelijke dubbelzinnigheden en droeg er daardoor
ook aan bij. Het herstelthema was een dankbaar onderwerp: ‘Veel is 'er, sints eenigen
tijd, gesproken over eene GRONDWETTIGE HERSTELLING, zonder dat iemand onzer
geleerden van dezelve een echt bescheid heeft kunnen geven; de eene hadt haar
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maar evenwel niemand hadt haar gezien; derhalven niemand wist, wat zij ware, en
sommigen onder de verstandigsten wilden haar onder de non entia of onweezens
plaatsen, zich niet kunnende begrijpen, hoe eene herstelling plaats kon hebben van
iets, dat nimmer existentie gehad heeft.’85 Vanzelfsprekend kwam dit bericht uit
‘Babel’. ‘Herstelling’ was immers een van de vele omstreden begrippen in de
spraakverwarring van de jaren tachtig. Dat in patriotse geschriften ook afstand
genomen werd van de oude constitutie was echter voor een ieder duidelijk.
Vanaf de ontdekking van de ‘aristocratie’ in 1784-1785 begon ook het staatsgezinde
geschiedbeeld te verbrokkelen. Anders gezegd, de ‘aristocraten’ die men overal
ontwaarde, werden in toenemende mate als de representanten van die historische,
staatsgezinde traditie gezien. De orangistische en de staatsgezinde interpretatie van
het Nederlandse verleden kregen zo concurrentie van twee ‘burgerlijke’ varianten.
Daarin werd de Nederlandse natie als het slachtoffer voorgesteld van een al bijna
twee eeuwen durende strijd tussen stadhouders en staatsgezinden. Het verschil tussen
de twee varianten was gelegen in de notie van ‘herstel’. De ene variant (wat ik het
‘oude’ herstelbeeld zal noemen) handhaafde het idee van een terugkeer naar de
oorspronkelijke constitutie en zag nog positieve momenten in de geschiedenis. Hoewel
men de Bataven vaak wel historisch benaderde en zij geen letterlijk exemplum meer
waren, zag men deze bondgenoten van de Romeinen toch nog steeds als een waardig
stamvolk. Ook bleek men soms bereid om de eerste jaren na de afzwering van Philips
II als een periode van werkelijke vrijheid te zien. Over het algemeen ging deze variant
echter uit van de visie dat sinds 1581 de Nederlanders ‘nog nimmer de waardigheid
[hadden] bezeeten ... die aan hen als aan vrye gemeenebestbewooners ontegenzeglyk
toekoomt’.86 De andere variant was radicaler. Hierin werd de gehele Nederlandse
voorgeschiedenis als een tijdperk van duisternis afgedaan en moesten ook de Bataven
het ontgelden. Een discussie over de oude constitutie was in dit beeld volstreke
irrelevant geworden omdat de diverse privileges en oude rechten als gunsten van
vorsten werden beschouwd en niet als tekens van een bevochten vrijheid. ‘Herstel’
refereerde in dit verband dan ook niet aan vroegere normen en gebruiken, maar
verdroeg zich alleen nog met een evolutionaire geschiedopvatting. Ook deze
evolutionaire visie kon ontstaan als gevolg van de perceptie dat ‘aristocratische’
corruptie de Republiek had lamgelegd.
Een voorbeeld van de eerste variant is De patriot in de eenzaamheid, verschenen
vóór november 1785 en herdrukt in 1787.87 In dit werk, dat duidelijk de
aristocratiseringsthese propageerde, vinden we een geschiedbeeld waarin het oude
herstelconcept is gehandhaafd. Hoewel de natuurlijke vrijheid van de mens en zijn
sociabele aard de uitgangspunten waren van de uitgedragen maatschappijfilosofie,
gaf dit werk op diverse plaatsen te kennen dat de ware volksregering, die de basis
vormde van de vrijheid, in het verleden wel degelijk had bestaan. Met name de eerste
vijfentwintig jaar van de Nederlandse Republiek werden als een kortstondig
hoogtepunt geprezen, daarna volgde de verwerpelijke strijd tussen de stadhouders
85
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kunnen beschouwen bleek het idee van een oude, maar nu gecorrumpeerde, constitutie
nog niet aan aantrekkingskracht te hebben ingeboet.89 Ter verklaring van de
ondemocratische Republiek van de late achttiende eeuw werd weer een beroep gedaan
op de bekende thesen van weelde en verval. Ideeën over een natuurlijke vrijheid en
een oude constitutie, waren verbonden aan een klassiek republikeins vervalsdenken.
Hoewel de staatsgezinde geschiedvisie, afgezien van de Bataafse voorvaderen niet
meer werd nagevolgd, hield dit boek wel vast aan het oude herstelbeeld.
Een vroeg voorbeeld van het evolutionaire geschiedbeeld biedt een verhandeling
in De Vrije Nederlander, een periodiek die voortkwam uit de politieke crisis in
Utrecht en geredigeerd werd door Jacob van Manen Azn, de eerder genoemde
secretaris van ‘Pro Patria et Libertate’.90 Ook dit betoog over de burgerlijke vrijheid
was duidelijk beïnvloed door de recente ontdekking van de ‘aristocratische’
samenzwering. Het was uitgesproken in een patriots gezelschap en gedateerd 29
maart 1785. De rode draad van het verhaal werd gevormd door het inzicht dat de
ware vrijheid tot dusverre nimmer had bestaan in de Nederlanden. Dit was een boude
uitspraak, gezien de ermee gepaard gaande revisie van het staatsgezinde
geschiedbeeld. De Batavieren verloren hier hun charisma als vrije voorvaders en dat
gold evenzeer voor de grondleggers van de Republiek. Ook de zestiende-eeuwse
voorvaders zouden geen ‘rechte denkbeelden van vrijheid’ hebben gehad.91 Het betoog
richtte zich vooral tegen aristocratische heerszucht en verwees naar Venetië als de
‘gruwel’ en de ‘smaad en schandvlek voor ons geslacht’.92 De ware vrijheid zou
alleen bereikt worden als de mens zo ‘verlicht’ werd dat hij zijn ware rechten leerde
kennen. De vrijheid lag dus in de toekomst, niet in het verleden. Dit inzicht was
overigens niet alleen het resultaat van een les die werd getrokken uit de politieke
strijd in Nederland. Het betoog was sterk beïnvloed door het evolutionaire
geschiedbeeld van de Zwitser Isaak Iselin, wiens Geschichte der Menschheit (1768)
in 1784 in Nederlandse vertaling was verschenen.93
De evolutionaire variant is echter in zijn meest uitgewerkte vorm te vinden in een
werk van Gerrit Paape uit 1787. Paape gaf aan dit omvangrijke boek de naam
Grondwettige Herstelling.94 Daarmee leverde hij een duidelijke bijdrage aan het
dubbelzinnige karakter van het begrip, aangezien ‘herstel’ bij hem in geen enkel
opzicht nog refereerde aan een oude constitutie. Paape schreef geen werkelijk
hervormingsplan, zoals het Leids Ontwerp of de tweedelige Grondwettige Herstelling
dat waren. Zijn boek was een propagandistisch geschrift voor zijn achterban in de
gewapende burgercorpsen, aan wie het verhaal ook is opgedragen. Paape ging uit
van de ‘wysgeerte’ en ‘menschkunde’ en moest op basis van de daaruit afgeleide
beginselen constateren dat de geschiedenis van het Nederlandse volk er een was van
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volgens Paape weinig licht in de tijd vóór het patriotse verzet tegen Willem V. Paapes
gang door de Nederlandse geschiedenis leverde dan ook het beeld van een langzame
evolutie. In
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deze ruim vierhonderd pagina's durende zoektocht sneuvelden de laatste restanten
van het staatsgezinde geschiedbeeld. Van de Bataafse mythe en de Loevesteinse
traditie bleef niets heel.95
Paapes schildering van het karakter en de leefwijze van de oude Bataven was een
bewuste poging een mythe te vernietigen. Hij situeerde de Bataven in de ‘eeuwen
der barbaarsheid’ en richtte zijn pijlen tegen hun zo geroemde militaire deugden. De
krijgshaftige eigenschappen van de Bataven beschouwde Paape juist als de
verderfelijke grondslag van hun maatschappij. In die Bataafse samenleving zag hij
niet meer dan een los militair bondgenootschap, ingegeven door de bedreigingen van
omringende volken. Een uitgewerkt politiek systeem kon het niet worden genoemd
en om die reden alleen al miste deze samenleving volgens Paape iedere relevantie
voor een op vrede gerichte achttiende-euuwse staat.96 Verder verloor de Bataafse
praktijk om eigen leiders te kiezen veel van zijn aantrekkelijkheid wanneer het
criterium voor de keuze het aantal slachtoffers was dat door de hand van de kandidaat
was gevallen. Paapes sterkste verwijt was echter de ontkenning van de Bataafse
vrijheid zelf. Hij zag de Bataven niet als een vrij volk dat op gelijke voet stond met
de Romeinen, maar tekende hen als de slaven van Rome die gedwongen waren aan
de gruwelijke praktijken van hun meesters mee te werken. Zo werd de Bataafse jeugd
opgeofferd aan de Romeinse drang tot expansie.97 En in plaats van eenvoud en
dapperheid ontdekte Paape alleen argeloosheid en uiteindelijk ook nog een
krijgskundig tekort. De Bataafse ‘lompe eenvoudigheid’ was niet opgewassen geweest
tegen het geslepen karakter van de Romeinen en hun krijgskundig vermogen kon
niet verhullen dat zij ‘onder het sierlyk voorwendzel van bondgenootschap’ hun
vrijheid hadden verloren.98 En zo strompelden de Bataven dan de vergetelheid in:
‘Wy hooren nog even het gerammel hunner verzilverden ketens’, maar dat was het
dan. Om het leed wat te verzachten liet Paape nog wel weten dat men best trots mocht
zijn op deze voorouders. In vergelijking met de hen omringende volken waren zij
nog het meest prijzenswaardig, maar als voorbeeld voor een grondwettige herstelling
absoluut ongeschikt.99
Nadat Paape en passant ook de mythe van de Friese vrijheid had doorgeprikt,
kwam hij uit bij de Opstand tegen Philips II. Hoeveel respect dit verzet ook verdiende,
een werkelijke vrijheidsstrijd was het volgens Paape niet geweest. De privileges
waarvoor men had gevochten waren immers gunsten geweest van een vorst en geen
tekens van vrijheid.100 Bovendien vond Paape het een kolossale blunder dat men
destijds wel de persoon van Philips, maar niet de grafelijke waardigheid zelf (over
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principes kon Paape bij de voorvaders niet ontdekken. De Opstand was volgens hem
meer het gevolg van een ‘geheel onwederstandlyke stuiptrekking, door de hevigste
pijn veroorzaakt’, dan ‘de vrugt van een welberedeneerd inzigt in de weezenlyke
gebreken en wanorden van de maatschappy!’102 Dat gebrek aan inzicht bleef in de
loop van twee eeuwen aanwezig. De geschiedenis van Nederland als republiek was
in Paapes geschiedverhaal niet meer dan een roneel waarop twee ‘misdaadigen’ om
de macht streden ten koste van het volk. De stadhouders waren voor Paape de
‘opper-aristocraten’, de regenten de gewone ‘aristocraten’.103 Pas in 1785 constateerde
hij een duidelijke kentering. In de samenwerking van de patriotse burgers zag hij
een daad van formaat. Dit was een pronkstuk waarmee de weg naar herstel duidelijk
werd ingeslagen.104 Dat de Acte van Verbintenis, waarin die samenwerking van burgers
was geformaliseerd, wél refereerde aan ‘de wetten van den lande’ en ‘'s lands
grondwettige constitutie’ liet Paape onvermeld. Dat illustreert al dat de scheiding
tussen het evolutionaire en het oude herstelbeeld blijkbaar poteus was.
De beide ‘burgerlijke’ varianten bestonden tussen 1784-1787 in feite naast elkaar.
‘Burgerlijk’ slaat vooral op de anti-aristocratische inhoud van deze geschiedvisies,
niet noodzakelijk op de sociale afkomst van de verkondigers ervan. Er kan natuurijk
geen twijfel over bestaan dat Gerrit Paape een typische representant was van de
gewapende burgerij. Het is echter nauwelijks vast te stellen wie zich door de
‘evolutionaire’, dan wel de oude opvatting van herstel lieten aanspreken. Mogelijk
konden ook patriotse regenten zich vinden in de evolutionaire variant. Aan de andere
kant valt op dat in Paapes eigen achterban de Bataven nog steeds werden gevierd en
dat het idee van een oude, herstelbare constitute, hoe uitgehold ook, niet werd
losgelaten. Dit blijkt bij voorbeeld uit de ook bij De Wit en Schama genoemde
Deductie en declaratoir van het volk van Nederland uit november 1786, gepubliceerd
door de nationale vergadering van gewapende burgers, zonder de steun van Holland.105
Het blijkt ook uit de toespraak die Reyer van den Bosch als voorzitter van de
Hollandse gewapende burgervergadering hield in augustus 1787.106 Bovendien was
Paape ook zelf niet con102
103
104
105

106

Idem, 230-231.
Idem, 301, 360-363.
Idem, 411-412.
‘Handelingen en besluiten van de extraordinaire nationale vergadering der gewapende
burgercorpzen’, Utrecht, 15-17 november 1786, 5-11: ARA, Archief P.A. Dumont-Pigalle,
nr. 87. De Wit benadrukte de natuurrechtelijke argumentatie van dit manifest om het moderne
karakter van de patriotse ideeën aan te tonen. Voor de eisen in de Deductie van 1786 was
volgens hem een rechtvaardiging gezocht ‘op historische, doch nog meer op natuurrechtelijke
gronden’ (De Wit, Nederlandse revolutie van de achttiende eeuw, 67). Die interpretatie lijkt
mij juist, al doet de tegenstelling met de Deductie van 1587, waarop uitsluitend de regenten
zich zouden beroepen, geforceerd aan. Schama maakte van De Wits citaat uit de Deductie
van 1786 een karikatuur. Hij concludeerde daaruit dat dit document ‘explicitly discarded,
once and for all, the historical mumbo-jumbo of prescriptive rights, immemorial freedoms
and customary liberties allegedly vested in the town regencies’ (Schama, Patriots and
liberators, 112).
Copia. Algemene provintiale vergadering, bestaende uit gedeputeerden van krygsraeden,
gewapende genootschappen, geconstitueerden en patriottische societeiten of corporatien op
beschryving van de leeden van de commissie der gewapende burger-corps van Holland ter
expeditie der militaire zaken, te Woerden residerende, gehouden in het huis van de
burger-societeit in de Nes te Amsterdam, op vrydag 24 augustus 1787, voormiddag, 9-13
[Petit 7485]. Zie ook: ARA, Archief Dumont-Pigalle, nr. 87.
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sistent en prees hij in een ander werk uit 1787 nog wel degelijk de Bataven.107 Het
zou dus te ver gaan om van scherp afgetekende geschiedvisies te spreken, die
correspondeerden met nauwkeurig te identificeren politieke of sociale groeperingen.
De hier geciteerde werken zijn slechts de duidelijkste voorbeelden van de
mogelijkheden die sinds 1784 waren geschapen. De ontdekking van de ‘aristocraten’
leverde al vóór 1787 enkele ‘aangepaste’ geschiedbeelden op. Men kan in deze
ontwikkeling de bouwstenen zien voor de anti-aristocratische verhandelingen van
Samuel Wiselius uit 1793, maar de wezenlijke verschillen zijn toch duidelijk.108
Wiselius' keuze voor Oranje als centraliserende en natiebindende monarch maakte
dat zijn geschiedbeeld, ondanks zijn acceptatie van de constituerende macht van het
volk, ver verwijderd was van de patriotse geschiedbeelden tussen 1785-1787. Het
democratische republikanisme had niet alleen een anti-aristocratische, maar steeds
nok een anti-monarchale strekking en resulteerde nooit in een vergoelijking van bij
voorbeeld het politieke optreden van prins Maurits.109 Het was een republikanisme
dat een nationale identitiet zonder eenheidsstaat veronderstelde. Sterker, de vrijheid
die de patriotten gemeenschappelijk verdedigden, kon slechts bestaan als sterk
centraliserende krachten afwezig waren. Dit natiebesef van actieve burgers in een
federatieve republiek was typerend voor de jaren tachtig van de achttiende eeuw.

107

108
109

Gerrit Paape, Het patriottismus (Rotterdam: De Leeuw en Krap, 1787) 29-30 [Knuttel 21514].
In hoeverre Paape zelf van zijn geschiedverhaal overtuigd was laat zich dus moeilijk raden.
Opvallend is wel dat hij in een pamflet uit 1786 persoonlijk aangesproken werd door inwoners
uit Delft, die de historische argumentatie van het door hem geprezen Leids Ontwerp als
ondeugdelijk hadden ervaren (Zie: Klein, ‘Op weg naar herstel’). Wellicht is Paape om die
reden minder nadruk gaan leggen op de waarde van de oude constitutie. Ook is het mogelijk
dat hij zijn inspiratie heeft geput uit het werk van Iselin.
J.W. Smit, Fruin en de partijen tijdens de Republiek (Groningen 1958) 76. Smit verliest die
verschillen overigens niet uit het oog.
Vgl. echter: Samuel Iperuszoon Wiselius, De staatkundige verlichting der Nederlanderen,
in een wijsgerig-historisch tafereel geschetst (tweede druk; Brussel: Brest van Kempen,
1828) 310-333.
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Afbeelding 18: ‘Voor Vryheid en Vaderland’: Vrijheidstempel met de Amsterdamse patriotse
oudburgemeester Hendrik Hooft Danielsz. in het middelpunt. Wijsheid en (daad-) kracht worden
gesymboliseerd door de godin Minerva, geflankeerd door Hercules en Mars. Bovenin de portretten
van enkele patriotse helden, waaronder de in 1784 overleden J.D. van der Capellen. Prent uit
vermoedelijk februari 1787. (Stichting Atlas Van Stolk, Rotterdam, nr. 4708)
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8 Politieke hervormingen in Holland
Ziet daar, verlichte Burgerijen!
De dag des heils is opgegaan,
De Hemel zelf wil u bevrijen
En trekt zich uwe Rechtzaak aan.
Het plan dat tweemaal honderd jaaren
Zich door een' nevel heeft vertoond,
Begint hoe langs hoe meer te klaaren,
Europa zal nu haast ontwaaren
Dat God in 't vrije Neêrland woont
Jacob van Dyk, De welberaaden stap voor 't vaderland,
gedaan door de stad Haarlem, op dem 30 januari 1787 (Haarlem 1787).

8.1 Historische context en bronnen
In de patriotse coalitie tegen het stadhouderlijke stelsel begon zich vanaf 1784 steeds
duidelijker een democratische stroming af te tekenen. De republikeinse oppositie
tegen Willem V verbrokkelde. Sommigen wendden zich af omdat een democratisering
van het politieke bestel nooit de bedoeling was geweest (type Rendorp), anderen
omdat zij zich met de radicale tactiek niet konden verenigen (type d'Yvoy). Deze
groeperingen stuurden soms aan op een verzoening met de stadhouder, maar
opereerden ook wel als een derde partij. Bepalend voor de keuze van een van beide
posities was onder meer of er in een lokale of provinciale kwestie stelling moest
worden genomen. In alle provincies bestond er tussen 1785-1787 in ieder geval een
democratisch-patriotse stroming, die aanstuurde op een grotere volksinvloed in de
stedelijke en daarmee indirect in de provinciale politiek. Het aantal patriotten en de
mate van samenwerking verschilde echter per provincie, waardoor het politieke
gewicht van democratische patriotten in de statenvergaderingen niet overal hetzelfde
was. Zeeland had vooral in Goes en Middelburg een patriotse beweging, maar de
statenvergadering bleef ferm in handen van de orangistische krachten. In Gelderland
lieten de democratisch-patriotse ridders luid van zich horen, maar bleef de
statenvergadering, zeker na het militaire ingrijpen in Hattem en Elburg, eveneens
onder orangistische controle. In Friesland kregen de democratische patriotten op
statenniveau uiteindelijk zo weinig voet aan de grond, dat onder leiding van C.L.
van Beyma in augustus 1787 een zogenoemde ‘pretense’, maar weinig succesvolle
statenvergadering in Franeker werd uitgeroepen. In de naburige provincie Groningen
ontstond er een patstelling, doordat de stad patriots was en de Ommelanden de
stadhouder steunden. Ook in de provincie Utrecht was de situatie onduidelijk
geworden, met name na de invoering van het democratische regeringsreglement in
de stad Utrecht, waar traditioneel ook de statenvergadering bijeenkwam. De
gedeputeerde staten riepen vanaf augustus 1786 de
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Afbeelding 19: ‘Het Geldersche Zwijnengebroed’: Het Oranjegezin anno 1787. Patriotse spotprent
uit de periode van de dreigende Pruisische interventie ten gunste van stadhouder Willem V. (Stichting
Atlas Van Stolk, Rotterdam, nr. 4865)
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statenvergadering bijeen in Amersfoort, maar werden in die maatregel geboycot door
de stad Utrecht. In Overijssel tekende zich in deze periode wel een patriotse
meerderheid af in de statenvergadering. Veel zou afhangen van de uitkomst van de
strijd in Holland, het belangrijkste gewest van de Republiek.
De militaire rol van Willem V was in Holland in 1787 voorlopig uitgespeeld en
zijn politieke positie was verder verzwakt. Vanwege de interventies in Gelderland
en de dreigende burgeroorlog was hij in september 1786 geschorst als
kapitein-generaal van de troepen die ter repartitie van Holland stonden.1 Eerder dat
jaar was hij in Den Haag symbolisch vernederd toen de pensionaris en burgemeester
van Dordrecht, De Gijzelaar en Gevaerts, met hun koets onder de stadhouderspoort
waren doorgereden. Willem V bevond zich sinds de zomer ook niet meer in Holland.
Hij had zich teruggetrokken op het Loo. Tussen alle militaire voorbereidingen door
voltrok zich in Holland echter ook de strijd om de democratisering van de stedelijke
regeringen en de representatie van het platteland in de statenvergadering. Op 30
januari 1787 werd het thema ‘volksinvloed’ en de reglementering van het
stadhouderschap, het kapitein-generaalschap en het admiraal-generaalschap in
Holland, door Haarlem op de agenda van de statenvergadering gezet. Beide
onderwerpen werden commissoriaal gemaakt. De personele bezetting van deze
belangrijke commissies deed de machtsstrijd in de steden oplaaien. Daarop voltrokken
zich in april revoluties in Amsterdam en Rotterdam, waarin de zogenoemde
‘aristocratische’ vroedschapsleden op basis van de volkssoevereiniteit uit hun ambt
werden gezet. Later volgden ook in andere steden dergelijke ‘remoties’. De
statencommissie voor de volksinvloed rapporteerde uiteindelijk tussen 5 en 7
september 1787, maar de adviezen waren op dat moment al vrijwel achterhaald.
Haarlem had zelf inmiddels een nieuw en democratisch stedelijk regeringsreglement
aangenomen, terwijl er in Amsterdam en elders vergevorderde plannen in die richting
bestonden. Deze voorbereidingen werden op hun beurt verstoord door de Pruisische
regimenten die vanaf half september de basis legden voor de restauratie van het
stadhouderlijke bestel en die de beraadslagingen in de Staten van Holland en
West-Friesland over het idee van volksinvloed deden staken.
Over de representatieve volksregering in Holland is er, verspreid in kranten en
pamfletten, zeer veel geschreven. Een aantal beschouwingen en plannen verdient
hier echter apart te worden genoemd, omdat ze systematischer, uitgebreider of
bekender waren dan andere en daarom het meest geschikt zijn om de grenzen te
bepalen waarbinnen het debat over democratisering zich afspeelde tussen 1785-1787.
Vermelding verdient allereerst het Utrechtse concept-reglement uit 1784, dat in de
stad Utrecht in licht gewijzigde vorm in 1786 werd ingevoerd.2 Dit reglement heeft
een zeer belangrijke voorbeeldfunctie gehad voor de hervormers in Holland. In het
oog springend zijn verder een verhandeling over de oppermacht van het volk door
Dumont-Pigalle en het in 1785 gepubliceerde Leids Ontwerp van de Hollandse
gewapende burgerij.3
1
2
3

Colenbrander, Patriottentijd III, 87.
Zie de bijlage in: Detail van de burgery der stad Utrecht ... (1786). [Knuttel 21443]
[P.A. Dumont-Pigalle], Bedenkingen over het oorsprongelyk berusten der oppermacht by
het volk; - over de onvervreemdbaarheid der natuurlyke rechten des volks; - over deszelfs
recht om voorstellingen en vertogen te doen aan hun, welke hetzelve besturen, en hen, des
noods, voortelichten en te onderrichten; - en om zyne wettige rechten te handhaven, zo
menigmaal men inbreuk op dezelven maakt. Wordende deze Bedenkingen voorgegaan door
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Dit laatste was met zijn verspreiding van enkele duizenden exemplaren ongetwijfeld
het bekendste plan in Holland en het werd dan ook geregeld geciteerd. Als
hervormingsplan werd het spoedig echter als incompleet ervaren omdat er slechts
over de steden gesproken werd en het platteland dus buiten beschouwing bleef. In
dat opzicht was het in 1786 verschenen tweede deel van de Grondwettige Herstelling
completer. Hierin kreeg de hele provincie Holland aandacht. In tegenstelling tot het
Leids Ontwerp bleef het formuleren van concrete hervormingsvoorstellen in dit boek
echter vrijwel achterwege en behandelde het vooral historische precedenten van
volksinvloed.
Uit het jaar 1787 stamt het rapport over de volksregering dat A.H. Metelerkamp,
een vroedschapslid uit Gouda, had opgesteld als lid van de statencommissie.4 Deze
tekst is pas jaren later gepubliceerd en heeft in de tijd zelf nauwelijks een rol gespeeld.
Metelerkamp had in de voorafgaande jaren tegen de dominante factie in de vroedschap
van Gouda strijd geleverd, maar of hij zich daadwerkelijk aan democratische
hervormingen zou hebben gecommitteerd is twijfelachtig. Zijn rapport, waarin het
principe van volksinvloed werd erkend en dat informeel wel bekend moet zijn
geweest, heeft in ieder geval niet verhinderd dat hij tussen 1787-1795 in Gouda vier
maal tot burgemeester is benoemd.5 Uit de andere statencommissie zijn de
conceptinstructies bekend voor onder anderen de stadhouder, de kapitein-generaal
en de admiraal-generaal, allen voor Holland.6 Ten slotte bestaan er enkele concrete
uitwerkingen van een representatieve volksregering op stedelijk niveau. In augustus
1787 werd in Haarlem een nieuw, democratisch regeringsreglement ingevoerd, terwijl
een concept-reglement voor Amsterdam is teruggevonden in het archief van J.B.
Bicker, een patriots vroedschapslid uit die stad.7
Eén helder geformuleerde en uitgebreide verhandeling ontbreekt in deze
opsomming, namelijk de Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in een vry
gemeenebest. Dit 204 pagina's lange exposé werd uitgegeven in 1786 en kreeg reeds

4

5

6

7

een herdruk, van een klein, zeer zeldzaam en zeer zonderling boekje, eertyds uitgegeven door
een Rotterdammer, en tegenwoordig gedeponeerd in de boekwinkel van L. Herdingh, te
Leyden (Leiden: L. Herdingh, 31 augustus 1785). [Knuttel 21040] Dumont-Pigalles
auteurschap blijkt uit zijn aantekeningen en handgeschreven versie in: ARA, Tweede Afdeling,
Archief Dumont-Pigalle, nr. 18 en 31.
A.H. Metelerkamp, Het voormalig aloud staats- stadhouderlyk- en stedelyk bestuur van
Holland, in deszelvs voornaamste grondtrekken geschetst (Rotterdam: Cornel en Van Baalen,
1804) 75-418.
Over Gouda en Metelerkamp: J.J. de Jong, Met goed fatsoen. De elite in een Hollandse stad,
Gouda 1700-1780 (Amsterdam 1985) 88 en 360. W.A. Knoops, ‘De patriottische societeit
in Gouda 1785-1787’. Leidschrift 4 (1987-1988) nr. 1, 112-122.
Ingeleverd op 9 september 1787: C. van der Aa, Geschiedenis van het leven, character, en
lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden, prince van Oranje en Nassau V (Amsterdam:
Johannes Allart, 1809) 193-291.
‘Concept-reglement op de regeering der stad Haarlem’ in: Verzameling van placaaten,
resolutien en andere authentyke stukken XVII (Campen: J.A. de Chalmot, 1790) 267-309;
‘Concept reglement op de regeering van Amsterdam’, GA Amsterdam, Archief van de familie
Bicker, nr. 310. Zie over het Haarlemse reglement: R. Daalder, ‘Haarlem en de democratische
revolutie. Haarlem van patriottentijd tot Bataafse revolutie (1787-1795)’, Haerlem. Jaarboek
1975, 129-229; het Amsterdamse ontwerp wordt besproken bij: Van Vliet, ‘Aristocraten of
vaderlandse regenten?’, 50-57.
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in 1787 een tweede druk.8 Het werk is enige jaren geleden onder de aandacht gebracht
als een originele bijdrage aan de ontwikkeling van het democratisch patriottisme in
Holland.

8

Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in een vry gemeenebest, waarin aangetoond
word, volgens eene Grondwettige Herstelling, al het geene in agt genoomen moet worden
omtrent het verkiezen van regenten en overheden, welke persoonen tot de vrye verkiezing
van regenten gerechtigd zyn, en welke daar van behooren uitgelaaten te zyn, over de
stadhouderlyke recommandatien en van het reglement, concerneerende de bestelling der
stad Utrecht, geschikt om tot een byvoegsel, op het werk de Grondwettige Herstelling te
dienen (Holland 1786; tweede druk, Amsterdam: J. Verlem, 1787). [Knuttel 21300 en 21515]
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Als mogelijke auteur werd gesuggereerd J.C. Hespe, onder meer omdat zijn Politieke
Kruyer, evenals de tweede druk van de Bedenkingen, bij J. Verlem in Amsterdam is
uitgegeven.9 De opwaardering van deze verhandeling lijkt nu te meer gerechtvaardigd,
aangezien er aanwijzingen zijn dat wellicht Rutger Jan Schimmelpenninck, die een
sleutelrol speelde in de Hollandse patriotse beweging, de auteur is geweest. Een
analytische vergelijking van zijn in 1785 vertaalde dissertatie met de Bedenkingen
uit 1786, levert een aantal opmerkelijke overeenkomsten op naast verdere indicaties
voor Schimmelpennincks auteurschap. Bovendien zal Schimmelpenninck, als
toonaangevend patriots genootschapslid in Amsterdam, direct of indirect (bij
voorbeeld via Hespe) contacten met Verlem hebben gehad. Het huisarchief van de
familie Schimmelpenninck bevat overigens niets wat op Schimmelpennincks
auteurschap wijst, maar dat gegeven strookt met de algehele afwezigheid van stukken
waaruit zijn patriotse gangen afgeleid zouden kunnen worden.10
De hypothese dat Schimmelpenninck de auteur van de Bedenkingen zou zijn dwingt
tot een vergelijking van dit geschrift met het Leids Ontwerp en vooral met het werk
van de commissie die de eindredactie heeft verricht en waarvan Schimmelpenninck
lid was. Een van de opmerkelijkste daden van de redactie was namelijk het schrappen
van een artikel, waarin men uitsprak bedacht te zullen zijn op ‘de vernietiging van
alle die verongelykende wetten, ..., tegen hen, die in leerstellingen van de Hervormde
Kerk verschilden’.11 Dit artikel is zeker niet uit politieke overtuiging gesneuveld,
maar was een tactische ingreep terwille van de beoogde consensus in 1785. Een van
de opmerkelijke aspecten van de Bedenkingen is echter dat de politieke emancipatie
van niet-leden van de Hervormde Kerk er zo'n duidelijke plaats in heeft gekregen.
Het is goed mogelijk dat in de redactiecommissie van het Leids Ontwerp besloten is
de religieuze kant van de problematiek van politiek burgerschap slechts voorlopig
te ontwijken. Het Leids Ontwerp, bedoeld om een zo breed mogelijke patriotse basis
voor hervormingen te scheppen, verscheen immers onder auspiciën van de Hollandse
vergadering van gewapende burgercorpsen. De expliciete uitspraken over het politieke
burgerschap in de Bedenkingen zouden dan een uitwerking kunnen zijn van de
opvatting die de redactie van het Leids Ontwerp in 1785 nog niet voor haar
verantwoording meende te kunnen nemen. De anoniem gepubliceerde Bedenkingen
leenden zich daarvoor veel beter. De vergelijking tussen beide, qua status
verschillende, verhandelingen maakt Schimmelpennincks auteurschap van de
Bedenkingen er in ieder geval niet onwaarschijnlijker op. Indien hij inderdaad de
auteur was, zou dit een bewijs te-

9
10

11

N.C.F. van Sas, ‘Tweedragt overal: het patriottisme en de uitvinding van de moderne politiek’
in: Bots en Mijnhardt ed., De droom van de revolutie, 18-31, aldaar 23-25.
Van de Latijnse dissertatie bevindt zich wél een handschrift in het Huisarchief
Schimmelpenninck, maar hierin werd nergens in concrete zin naar de actuele situatie in de
Nederlandse Republiek verwezen.
Klein en Rosendaal, ‘Democratie in context’, 90 en 98.
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meer zijn van zijn democratisch republikeinse opvattingen in deze periode, ook waar
het op de praktijk aankwam.12 Over de praktische hervormingsvoorstellen van de
democratisch-republikeinse beweging in Holland handelt de volgende paragraaf.
12

Het hoofdargument voor het auteurschap van Schimmelpenninck is het gebruik in de
Bedenkingen (B: p. 151-152) van de terminologie ‘opperste macht’ en ‘opperste bewind’ uit
Schimmelpennincks Verhandeling (V: p. 6). Dit zijn de Nederlandse vertalingen voor
‘majestas’ en ‘summum imperium’ uit Schimmelpennincks Latijnse dissertatie. Deze
begrippen waren geen gemeengoed in het patriotse vertoog. Dat hier niet simpelweg van
ontlening sprake is, blijkt uit de zelfbewuste manier waarop deze begrippen in de Bedenkingen
worden geïntroduceerd, zonder annotatie. Dat laatste is opvallend, want voor allerlei andere
belangrijke ideeën wordt in de Bedenkingen wél naar secundaire literatuur verwezen. De
auteur had bovendien Schimmelpennincks dissertatie al geciteerd, maar verzuimde dus op
het cruciale moment naar hem te verwijzen. Ik heb het sterke vermoeden dat het hier niet
om een slimme ‘lener’ gaat, maar dat beide geschriften van dezelfde auteur zijn. Dat deze
auteur voor het onderscheid tussen ‘opperste macht’ en ‘opperste bewind’ niet naar zijn oude
verhandeling verwijst, valt te verklaren uit het feit dat hij deze terminologie ook in de
Bedenkingen zorgvuldig onder woorden brengt (Metelerkamp vermeldde Schimmelpennincks
onderscheid overigens ook, maar verwees wél expliciet naar de Latijnse versie van diens
dissertatie: Metelerkamp, Voormalig bestuur van Holland, 195). Aanvullende argumenten
zijn:
- De verwijzing in de Bedenkingen (B: p. 167) naar de ‘valsche grondstellingen’ van
Adriaan Kluits De souvereiniteit der staaten van Holland (1785) [Knuttel 21039],
terwijl de auteur verder geen enkele polemiek voert. Het geschrift van Kluit was
vrijwel de enige plaats (in elk geval de bekendste) waar (p. 14-15)
Schimmelpennincks dissertatie werd bekritiseerd.
- Het motto voor de Bedenkingen, ontleend aan Mably, kan als een lijfspreuk van
Schimmelpenninck worden gezien: ‘Vous verrez que tous les temps, & toutes les
circonstances ne sont pas propres a toutes reformes à la fois. II y dans la politique,
comme dans la medicine, des remedes preparatoires, qui, par leur nature, ne sont
pas destinés à guerir, maie qui preparent seulement le bon effet de ceux qu'on
employera ensuite, & qui attacqueront le siege du mal’.
- de passage (B: p. 179-180) over de criteria voor stemgerechtigdheid lijkt een meer
zelfbewuste versie van de passage in Schimmelpennincks (V: p. 16-17) dissertatie
die hetzelfde probleem inleidt. Inhoudelijk gaat de auteur van dezelfde
vooronderstelling uit dat stemrecht in principe universeel is, maar om
veiligheidsredenen aan beperkingen onderworpen moet zijn.
- Zelden verwezen patriotse bronnen naar de constituties van de Amerikaanse staten.
Schimmelpenninck deed dat wel en hetzelfde geldt voor de auteur van de
Bedenkingen. Er zijn verwijzingen naar Massachusetts (V: p. 7, 8, 22, 82 en 84; B:
p. 177), Pennsylvanië (V: p. 84; B: p. 15), Zuid-Carolina, Georgia en New-York
(V: p. 11 en 22), en Noord-Carolina (B: p. 177).
- Het citeren van Price, Montesquieu, Machiavelli (citaten ontleend aan
Schimmelpennincks Verhandeling!) en Saige, alsmede de verwijzingen naar de
Grondwettige Herstelling, het Leids Ontwerp, De patriot in de eenzaamheid, de
Courier van Europa en publikaties van Paape, Dumont-Pigalle en Bernard, typeert
weliswaar niet alleen Schimmelpenninck. Maar dit alles versterkt wel het profiel
waaraan hij zo duidelijk voldoet, namelijk dat van een in het moderne internationale
en Hollandse debat goed ingevoerde auteur.
- In algemene zin de manier waarop de volksregering wordt verdedigd op basis van
algemene principes van deugd, harmonie, en natuurlijke rechten, terwijl argumenten
ontleend aan de oude constitutie vooral een illustratieve functie hebben.
- De Utrechtse hoogleraar G.W. Vreede had soortgelijke vermoedens. Naar aanleiding
van de Bedenkingen merkte hij op: ‘In dat geschrift herinneren de betoogtrant en
sommige wenken aan Schimmelpennincks Verhandeling’. Zie: G.W. Vreede, De
regering en de natie sedert 1672 tot 1795 (Amsterdam 1845) 122.
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8.2 Volksinvloed in de praktijk. Stad, stadhouder en Staten
Na alle tirades tegen het stadhouderlijke stelsel en de verkettering van de ‘aristocratie’,
na alle politiek-theoretische argumenten om de gevestigde orde te ondermijnen,
kwam de werkelijke vuurproef voor het patriottisme. Hoe ging men het nieuwe
republikeinse bestel van onderaf hervormen? In de steden werden de eerste pogingen
ondernomen. Spoedig bleek dat er een duidelijke voorkeur bestond voor het
zogenoemde getrapte kiesstelsel, waarbij stemgerechtigden een aantal kiezers
aanstelden en deze kiezers op hun beurt nominaties maakten voor regentenfuncties.
Achter dit kiesmodel stak een duidelijke bedoeling. Op deze manier kon een vrij
brede participatie vanuit de burgerij in het kiesproces worden gerealiseerd, zonder
dat er van een directe volksinvloed sprake zou zijn. Voor de gevaren daarvan waren
de meeste patriotten even beducht als hun tegenstanders. Daarnaast beoogde het
patriotse kiesstelsel zogenoemde ‘republikeinse’ regenten aan te stellen, dat wil
zeggen personen die hun verkiezing aan geen enkele aanwijsbare persoon of groep
te danken hadden. Regenten mochten geen verlengstuk van een stadhouder, onderdeel
van een regentenfactie of belangenvertegenwoordiger van een deel der burgerij zijn,
maar werden geacht onafhankelijk een oordeel te kunnen vormen en de stad als
geheel te vertegenwoordigen.
Het getrapte kiesstelsel vormde een van de middelen tegen het doorwerken van
belangenpolitiek in het kiesproces. Aan het stem- en het kiesrecht werden ook
bepaalde kwalificaties gesteld, van respectievelijk licht tot zwaar, bedoeld om een
zekere verbondenheid met de stad en enige immuniteit voor omkopingspraktijken
te garanderen. Het lot maakte het vervolgens moeilijk voor ieder die nepotistische
bedoelingen mocht hebben en via omkoping van stemgerechtigden enkele
‘geoormerkte’ kiezers achter zich zou hebben gekregen. Het eerste uitgewerkte
voorbeeld van een dergelijk kiessysteem was opgenomen in het tweede hoofdstuk
van het Utrechtse regeringsreglement uit 1786. Dit mag met recht als het
standaardvoorbeeld voor Holland worden aangemerkt, ook al worden er in onder
andere de Bedenkingen en het latere Haarlemse reglement op enkele punten andere
keuzes gemaakt.
De Utrechtse kwalificaties voor stemgerechtigdheid waren in sociaal opzicht zeer
licht. Alle geboren, mannelijke burgers vanaf achttien jaar, zowel schutters als
wachtvrijen kwamen ervoor in aanmerking. Slechts bedienden en bedeelden, dat wil
zeggen direct afhankelijke personen, werden uitgesloten. Voor niet inheemse burgers
gold echter dat zij reeds zes jaar in de stad woonachtig moesten zijn alvorens zij
stemgerechtigd zouden worden. De Haarlemse criteria weken hiervan maar weinig
af. Ook hier werd stemrecht verleend aan alle mannen vanaf achttien jaar. Behalve
bedienden en bedeelden werden hier ook joden expliciet uitgezonderd alsmede alle
leden van de zittende regering samen met hun bloedverwanten in de eerste en tweede
graad. Daar stond tegenover dat voor niet in Haarlem geboren burgers slechts een
inwoning van één jaar en zes weken werd verlangd om voor het stemrecht in
aanmerking te komen. Hoewel in beide reglementen de organisatie van het hele
stemproces bij de officieren van de afzonderlijke schutterswijken kwam te liggen,
was het niet zo dat actieve deelname aan de schuttersoefeningen een eis was voor
het stemrecht.
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Deze klassieke connectie tussen politiek en militair burgerschap voor het stemmen
(de laagste kiestrap) werd wel gelegd in een belangrijke ingezonden brief in De Post
van den Neder-Rhyn. Het betrof hier een reactie op het Haarlemse reglement van
een patriots gezelschap uit Leiden, opgesteld door A.M. Cerisier. Hierin stelde men
nadrukkelijk dat het recht van stemmen nooit mocht worden gescheiden van de
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plicht het te verdedigen en men beriep zich daartoe op het Leids Ontwerp.13 Volgens
deze Leidse patriotten behoorde de wapening, samen met de ondertekening van een
verklaring waarin de grondbeginselen van de republikeinse constitutie zouden staan
opgetekend, tot de ‘onontbeerlijke qualificatien’ voor het stemrecht.14 Zij waren
bereid dispensatie te verlenen voor de wapenoefeningen aan hen die fysiek
onbekwaam waren, maar voorwendsels van gezonde burgers zou men niet tolereren.
De schuttersoefeningen waren voor hen dus een vaderlandse plicht, niet slechts een
natuurlijk recht waarvan men ook kon afzien. Mogelijk zou de vereenzelviging van
de gewapende schutter met de stemgerechtigde burger in Leiden wel tot stand zijn
gekomen indien daar een nieuw regeringsreglement was ingevoerd.
De meest systematische behandeling van het stemrechtprobleem leverde echter
de auteur van de Bedenkingen. Het opvallende aan zijn betoog was dat hij het
stemrecht zeer duidelijk als een individueel, natuurlijk recht beschouwde.15 Op die
grond veroordeelde hij niet alleen het aanstellen van regenten door alleen de
stadhouder of door een heersende regentenfactie via coöptatie. Ook traditionele
corpora als de gilden en zelfs de schutterij leken op basis van zijn uitgangspunt niet
geschikt als organen van waaruit de verkiezing zou kunnen plaatsvinden. Over de
gilden kon in dit opzicht geen discussie mogelijk zijn, want ‘wel verre van de geheele
achtbaare burgery eener stad te verbeelden en een veilig bolwerk voor de vryheid te
zyn’, waren zij ‘niets anders dan een waarachtig monopolie, waardoor veele
ingezetenen aan de verregaandste knevelaryen worden bloot gesteld’.16 Ook de
schutterij vormde echter een probleem als stemforum, althans als men ervan uitging
dat alleen gewapende schutters zouden deelnemen. De auteur wijdde in dit verband
een speciale noot aan de positie van doopsgezinden, maar noemde ook fysiek
onbekwamen en bejaarden (ouder dan zestig jaar) als personen die beslist ware
patriotten konden zijn, maar toch niet konden deelnemen aan de wapenoefeningen
in de schutterijen. Discriminatie op grond van geloofsovertuiging, leeftijd en
lichamelijke kenmerken wilde hij dus uitsluiten.17 Hieraan werd nog toegevoegd dat
iedere burger die verhuisde, in zijn nieuwe woonplaats ook onmiddellijk stemrecht
diende te krijgen en niet de gewenningsperiode moest afwachten die in Utrecht gold
en later in mindere mate door Haarlem werd overgenomen.18
Tegenover dit algemene stemrecht op basis van het natuurrecht, stonden echter
de beperkende criteria die door de vereiste publieke moraal werden ingegeven. De
belangen van het individu moesten samenvallen met die van de stedelijke
gemeenschap als geheel. Aan deze noodzakelijk geachte voorwaarde voor politiek
13
14
15
16

17
18

De Post van den Neder-Rhyn XII, nr. 600-601, 1177.
Idem, 1181.
Bedenkingen over het aanstellen van regenten, voorbericht IX.
Idem, 140. Een dergelijke opmerking lijkt mij ver af te staan van de corporatistische traditie
waarin Maarten Prak de gehele patriotse beweging wil plaatsen: Prak, ‘Citizen radicalism
and democracy’, 73-102. De Bedenkingen, waarop Prak zich ook beroept (p. 92), passen
hierin zeker niet. Tussen een legalistisch ‘corporatisme’ en een op natuurrecht en politieke
deugd gebaseerd ‘democratisch republikanisme’ bestaat een annzienlijk verschil. De uitspraak
dat de patriotten in het algemeen er een corporatistische ideologie op na hielden (‘which had
been the prime motivation for their actions in the first place’, p. 94) is daarom een sterke
vertekening van de werkelijkheid.
Bedenkingen over het aanstellen van regenten, 128-131.
Idem, 183-184.
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zijn minst bijdroeg aan de stedelijke inkomsten. Ook aan alle predikanten en leraren
van heersende en getolereerde godsdiensten, die vaak aan een van de voorgaande
criteria niet voldeden, zou het stemrecht moeten toekomen omdat zij immers een
nurtige maatschappelijke functie vervulden.19 Door deze census zouden de laagste
klassen van het stemrecht worden uitgesloten en dat was precies de bedoeling. Door
het primaat van het collectieve belang zag de auteur hier geen contradictie met het
natuurrecht. Het ‘onbetwistbaar eigendom van ieder burger’ diende te wijken voor
de ‘algemeene veiligheid’.20 Uit angst voor stemmenverkoop vanwege hun in
verschillende opzichten afhankelijke positie werden ook vrouwen, militairen,
bedienden, bedeelden en jongeren onder de achttien jaar uitgesloten. Het verschil
tussen de Bedenkingen en de andere plannen lag vooral in deze iets strengere
sociaal-economische criteria voor het stemrecht, naast de vooral theoretische
verantwoording en systematische uitwerking van het probleem.
De wijze waarop het proces van stemmen in zijn werk zou gaan verschilde niet
fundamenteel in de reglementen van Utrecht en Haarlem. De wijkofficieren van de
schutterij zouden de stemgerechtigden per wijk bijeenroepen in een kerk of op een
andere plaats. Iedere wijk mocht vijf kiezers aanstellen, waardoor Utrecht met zijn
acht wijken tot een totaal van veertig kiezers kwam en Haarlem met zes wijken tot
dertig. Van kiezers werd in Utrecht geëist dat zij honderdvijftig gulden opbrachten
aan stedelijke belastingen en minstens tweeëntwintig jaar oud waren. In Haarlem
was de leeftijdsgrens dezelfde en eiste men honderdvijfentwintig gulden als bijdrage.
Men stelde echter als extra voorwaarde dat kiezers minstens zes jaar in de stad
woonachtig moesten zijn. Deze laatste eis, die in Utrecht al voor de stemmers gold,
was in Haarlem pas bij de tweede trap van het kiesstelsel van toepassing. Door middel
van een gesloten briefje diende iedere stemmer in Haarlem en Utrecht vijf namen
op te geven. Na het optellen van alle stemmen stelde men dan de vijf hoogstgenoteerde
personen tot kiezers aan via een acte van kwalificatie. De gehele procedure moest
in beide steden in de voormiddag zijn afgerond.
's Middags volgde dan de tweede fase van het kiesproces. De kiezers uit de wijken
zouden zich spoedig verzamelen op het stadhuis, waar een ontvangst volgde door
twee burgemeesters en de secretaris. De kiezers moesten hier hun acte van kwalificatie
tonen en legden daarna een eed af. Bij dit ceremonieel waren ter controle ook leden
van de burgercommissie aanwezig, het orgaan dat hierna zal worden besproken.
Vervolgens was het de taak van de kiezers om een nominatie te maken. Zowel in
Utrecht als in Haarlem speelde dit proces zich in een aantal fasen af. Door
boontrekking werden er steeds twaalf kiezers uit het totale aantal geloot, waarbij de
eerste groep een nominatie maakte die door de volgende groepen werd gereduceerd.
Wat betreft het kiezen uit de genomineerde vroedschapsleden weken de beide
reglementen echter duidelijk van elkaar af. In Utrecht kwam men in drie etappes tot
een lijst van vier personen, die vervolgens door de vroedschap tot twee werd
teruggebracht, waarna het lot besliste wie de nieuwe vroedschap werd. Het Haarlemse
stelsel was ingewikkelder. Hier kwam men in drie etappes direct tot een nominatie
van twee, maar daarna volgde een vierde boontrekking die weer twaalf kiezers
opleverde. Deze twaalf verenigden zich met twaalf leden van de vroedschap. Uit dit
getal van vierentwintig kwam men opnieuw door boontrekking tot een groep van
19
20

Idem, 170-174.
Idem, 180.
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reglementen was dus dat in Utrecht het lot de uiteindelijke electie deed, terwijl in
Haarlem het lot alleen kiezers selecteerde. Het verkiezen van burgemeesters
geschiedde op vrijwel gelijke wijze. Uit een nominatie van twee bepaalde in Utrecht
echter niet het lot de nieuwe kandidaat, maar liet men de electie aan de stadhouder
over. In Haarlem werd de stadhouder ook volledig buiten de burgemeestersverkiezing
gelaten en deed de vroedschap de keuze uit een door de burgerlijke kiezers opgestelde
nominatie van twee. In de nieuwe, getrapte en door het lot gestuurde kiessystemen
was het bedrijven van familie- of clientèlepolitiek bij de benoemingen van
vroedschappen en burgemeesters beslist zeer moeilijk geworden. Het gevaar van
factievorming in het algemeen werd via dit systeem echter niet uitgebannen.
De burgemeesters waren weliswaar in Utrecht, en ook elders, steeds aan een vaste
termijn gebonden, maar dat gold niet voor de vroedschappen. Zij zouden voor het
leven benoemd worden. Het toestaan van deze ‘permanence’ der vroedschappen
wekt misschien enige verwondering bij de retorisch beleden overgevoeligheid voor
macht, maar het was een weloverwogen programmapunt in Utrecht (in Holland was
de vroedschap steeds permanent geweest). Door de opstellers van het nieuwe
regeringsreglement werd de ‘permanence’ als een stabiliserend element in de stedelijke
regering beschouwd. De stadhouder had namelijk volgens het oude provinciale
regeringsreglement elk jaar de mogelijkheid gehad om in Utrecht vroedschappen
niet te continueren, waardoor hij een grote druk had kunnen uitoefenen op de zittende
leden. Om deze vorm van politieke intimidatie tegen te gaan was in 1786 de
‘permanence’ ingevoerd. De patriotse vroedschapsleden hadden bij deze maatregel
natuurlijk alle belang.21 De Utrechtse gewapende burgerij had hiermee evenwel niet
alle troeven uit handen gegeven, want ook haar eisen werden ingewilligd.
Als bescherming van de ‘permanence’ van de vroedschap tegen de stadhouder,
maar meer nog als waakhond voor de belangen van de burgerij, werd een nieuw
orgaan ingevoerd: de burgercommissie. Geheel precedentloos was dit idee van een
belangenvertegenwoordiging van de burgerij weliswaar niet, maar men moest toch
vier eeuwen teruggaan in de Utrechtse geschiedenis om de zogenoemde
meentemannen te ontdekken en over de exacte bevoegdheden van deze oude
representanten bestond weinig duidelijkheid. Dit gebrek aan historische kennis kon
niet verhinderen dat de burgercommissie, die vanuit de wijken werd gekozen,
belangrijke controlerende taken kreeg. Zo zou zij toezien op de naleving van het
nieuwe regeringsreglement, waarin haar positie ook was vastgelegd. In dat kader
gold de burgercommissie als bewaker van de privileges, als controleur van de
verkiezingen en als de instantie die door de regering geraadpleegd diende te worden
voor verhoging van belastingen. Tevens zou de burgercommissie het aanspreekpunt
zijn voor alle burgers en kreeg zij de taak om namens, of op instigatie van de burgerij
verzoekschriften en rekesten te organiseren. De burgercommissie kreeg een vaste
secretaris en zou normaal gezien eens in de twee weken vergaderen, maar in
bijzondere gevallen vaker. In theorie zou de burgercommissie niet op de
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Max d'Yvoy pleitte als Ultrajectinus al in november 1783 voor deze ‘permanence’: De
Politieke Kruyer II, nr. 90, 1277.
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besluitvorming vooruitlopen, maar uitsluitend een controlerend orgaan zijn dat ook
wel ‘het oog des volks’ werd genoemd.22 In de praktijk echter, zo
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Zie de brieven van Ultrajectinus in: De Politieke Kruyer III, nr. 146, 2171-2175, nr. 151,
2251-2255 en nr. 153, 2287- 2294. Voorts de stukken van respectievelijk Van Irhoven van
Dam en Ondaatje in: Staatkundige bydragen van Adolus den Opmerker, 97-127 en 177-191.
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moet hieraan wel worden toegevoegd, zou dat oog natuurlijk door een gewapende
vuist kunnen worden ondersteund.
De gekozen, maar permanente vroedschap met de burgercommissie als tegenwicht
was de Utrechtse concretisering van het aristo-democratische ideaal op stadsniveau.
Dat de Utrechtse oplossing een belangrijke voorbeeldfunctie zou krijgen voor de
Hollandse steden had veel te maken met de vergelijkbare samenstelling van de
stadsregeringen in beide provincies. Utrecht had een regering naar het zogenoemde
‘Westnederlandse’ model.23 De stad had twee regeringscolleges, namelijk de veertig
leden tellende vroedschap, en de daaruit benoemde magistraat (burgemeesters en
schepenen). Een vergelijkbare situatie bestond in de meeste Hollandse steden. Ook
daar ontbrak het meestal aan organen die de volksinvloed opnieuw tot leven zouden
kunnen wekken.24 Voor de invloed van het nieuwe burgercommissiemodel uit Utrecht
op de Hollandse hervormingspogingen is deze overeenkomst van belang. Het
Utrechtse model was echter op zijn beurt geïnspireerd op voorbeelden uit Overijssel
en Gelderland. In die provincies waren zogeheren burgergecommitteerden aangesteld,
voor het eerst in 1782 in Deventer. Deze instelling was evenwel niet geheel
vergelijkbaar met de burgercommissie die later in Utrecht reglementair werd ingesteld.
Om een dominante Westnederlandse interpretatie van de hervormingsplannen in de
Nederlandse Republiek te vermijden is het raadzaam enige aandacht te schenken aan
deze verschillen tussen Utrecht/Holland en Overijssel/Gelderland.
De stadsregeringen van de beide laatste provincies waren ingericht volgens het
‘Oostnederlandse model’. Hier bestonden ook twee regeringscolleges, maar met een
andere historische achtergrond. Er was enerzijds een magistraat bestaande uit raad
en schepenen (die bij toerbeurt burgemeester waren). De zittingstermijn van deze
magistraat verschilde per stad, maar nergens zat hij voor het leven. Anderzijds was
er de gezworen gemeente, waarvan de leden wel voor het leven werden benoemd en
wel in de tweede helft van de achttiende eeuw door de stadhouder. Op veel plaatsen
was in deze periode de macht volledig bij de magistraat komen te liggen en vervulde
hij vrijwel alle wetgevende, uitvoerende en rechterlijke taken. Door de beperkte
ambtstermijn van de magistraat kon de stadhouder op de samenstelling ervan een
groter stempel drukken dan op die van de gezworen gemeenten. Hoewel de magistraat
vanuit de gezworen gemeente werd benoemd, en in dat opzicht wel gelijkenis
vertoonde met de vroedschappen, was er een belangrijk verschil tussen het Oost- en
Westnederlandse model. De gezworen gemeenten waren een officieel regeringscollege
dat in een historische traditie van volksrepresentanten kon worden geplaatst. Aan
het begin van de achttiende eeuw, tijdens de zogenoemde Plooierijen, hadden de
gezwoten gemeenten
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Voor de typering zie: Gabriëls, Heren als dienaren, 15-16.
Een verschil met Utrecht was wel dat op verschillende plaatsen in Holland de macht van de
vroedschap beperkt was. Dit gold zeker voor Amsterdam waar de burgemeesters en
oud-burgemeesters het voor het zeggen hadden. Een aantal leden van de vroedschap in deze
stad, waaronder J.B. Bicker, beoogde via het afzetten van ‘aristocratische’ vroedschapsleden
en door het democratiseren van de verkiezingen de macht van de burgemeesters en
oud-burgemeesters te breken. Dit ten gunste van de vroedschap en tegen de burgemeesters.
Zie ook: [J.H. Swildens], Kort begrip van de verbetering der Amsterdamsche regeerings-form
(Amsterdam: Emenes en De Vries, 1787) 7-15. [Knuttel 21512]
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op verschillende plaatsen nog als kiescolleges voor de magistraat gefunctioneerd.
Bovendien was de gezworen gemeente in vroeger tijden gekozen vanuit de
stadswijken.25
De functie en de erbij behorende taken van de burgercommissie uit Utrecht waren
in de oostelijke provincies sinds het begin van de jaren tachtig in feite verdeeld over
de gezworen gemeenten en de eigen burgercommissies. De burgercommissies hier
waren niets meer dan pressiegroepen die via een officiële acte van kwalificatie van
een deel van de burgerij een formeler karakter hadden gekregen. De commissies
zouden ervoor zorgen dat het ondertekenen en indienen van rekesten voortaan ordelijk
verliep. Dit was voor het eerst in Deventer geschied en Van der Capellen had daarna
een stimulerende rol gespeeld bij de oprichting van dergelijke commissies in Zwolle
en Kampen.26 Het voortdurend bestoken van de magistraat met verzoekschriften was
aanvankelijk de tactiek geweest die Van der Capellen voor ogen had gestaan om een
bepaalde volksinvloed te verwezenlijken zonder het regeringsbestel te veranderen.
In de fase van 1782-1783 steunden vooral de gilden de diverse verzoekschriften. Bij
deze eerste experimenten met het realiseren van volksinvloed ging in de ogen van
Van der Capellen wel eens wat mis. In de burgercommissie van Deventer was bijna
een systeem van coöptatie ingevoerd en ook traden de leden soms te eigenmachtig
op.27 Belangrijker was echter dat bij Van der Capellen het inzicht was gerijpt dat het
voortdurend druk uitoefenen via rekesten geen systematische oplossing kon zijn
omdat deze methode gevaarlijk dicht bij een directe vorm van democratie kwam.28
De volgende fase, waarin de regeringsreglementen zouden worden hervormd en de
gezworen gemeente een belangrijke rol zou moeten spelen, maakte hij echter niet
meer mee. Het idee van de burgercommissie zou in de oostelijke provincies
uiteindelijk niet uitgroeien tot wat het in Utrecht werd. In Overijssel, en ook in
Gelderland, reikte haar status niet verder dan vertegenwoordiger van slechts een deel
der burgerij, die klachten overbracht en verzoeken indiende.
Indien men de hervormingen in Overijssel en Gelderland had kunnen afronden,
zouden waarschijnlijk de gezworen gemeenten de taken zijn gaan uitvoeren die in
Utrecht aan de burgercommissie waren toebedacht. In Deventer werd deze weg in
25
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De Jong, Joan Derk van der Capellen, 476-481; Weststrate, Gelderland in den patriottentijd,
19-21; M.A.M. Franken en R.M. Kemperink ed., Herstel, hervorming of behoud? Tien
Overijsselse steden in de patriottentijd, 1780-1787 [Overijsselse Historische Bijdragen]
(Zwolle 1984) passim; Willem Frijhoff, ‘Geschiedenis als strijdbijl. Burgerij, gemeenslieden
en magistraat in Zutphen (vijfriende tot achttiende eeuw)’ in: B. Looper en J.C. Riemens
ed., Geschiedenis in Zutphen (Zutphen 1988) 40-53.
De Jong, Joan Derk van der Capellen, 529-534. De Jong meldt niet dat Van der Capellen
de uitgever was van de Zwolse acte van kwalificatie en ongetwijfeld ook de schrijver van
het voorbericht. Van der Capellen had van deze uitgave hoge verwachtingen: ‘Ik denke, dat
het stukje met dit berigt sensatie door de heele Republiek zal maaken’ (De Beaufort ed.,
Brieven van Joan Derck van der Capellen, 510-511. Het pamflet is getiteld: Berigt, wegens
het aanstellen van gecommitteerden uit de burgery der stad Zwolle, benevens de acte van
qualificatie voor dezelve (z.p., z.j.)). [Knuttel 20710]
De Beaufort ed., Brieven van Joan Derck van der Capellen, 462-463 en 480.
‘De gewoonte, dat zig 't volk bij requesten addresseere is enkel een temporair hulpmiddeltje,
dat op den duur volstrekt niet deugt. Het is eene gedeguiseerde volkregeering en wel van het
ergste soort, daar, namelijk, het volk in persoon zijn gevoelen zegt. In onze tegenwoordige
omstandigheeden heb ik zelf dit remedie meer dan eens voorgeschreeven; maar op den duur
deugt het niet’: De Beaufort ed. Brieven van Joan Derck van der Capellen, 765.
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ieder geval ingeslagen. Hier zou de gezworen gemeente, net als de Utrechtse
burgercommissie, de gehele burgerij representeren. Verder zou zij belast zijn met
het over-
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brengen van verzoeken en klachten vanuit de burgerij (overgenomen van de
burgercommissie in Deventer), met het controleren van de financiën en met het
toezien op de naleving van alles wat in het nieuwe reglement was vastgelegd.
Belangrijke verschillen met de Utrechtse oplossing traden echter aan het licht. De
Utrechtse burgercommissie was als nieuw orgaan immers nadrukkelijk niet
voorgesteld als een onderdeel van de regering en zou theoretisch ook niet delen in
de representatieve soevereiniteit. De gezworen gemeente, zoals bij voorbeeld in
Deventer, was daarentegen reeds eeuwenlang onderdeel van de regering. Verschillende
leden van dit orgaan maakten deel uit van het patriotse verzet, althans voor zover
het de bestrijding van de stadhouderlijke invloed betrof. Maar zij waren vaak niet
bereid om hun permanente positie voor een onzekere tijdelijke termijn in te ruilen.
Waar het lidmaatschap van de burgercommissie in Utrecht kon rouleren, omdat hier
een nieuw orgaan was gecreëerd dat los stond van de regering, daar bestond in de
oostelijk provincies het probleem dat de belangrijke controlerende taken terecht
zouden komen bij een voor het leven zittend regeringscollege. De ‘permanence’ van
een deel van de regering, naar het Utrechtse voorbeeld, was in de praktische context
van de oostelijke provincies minder vanzelfsprekend. Men zocht hier dan ook naar
andere oplossingen.
In Deventer werd in het concept-reglement voor de stadsregering als compromis
voorgesteld dat alleen de nieuw te benoemen leden van de gezworen gemeente
afzetbaar zouden zijn. Tot het moment dat tweederde van de leden de niet-permanente
status bezat, zou de burgercommissie als pressiegroep mogen blijven bestaan. Daarna
zou zij worden ontbonden. Hierover werd tot in de zomer van 1787 strijd geleverd.
Drie meer radicale leden van de gezworen gemeente bleken bereid de ‘permanence’
op te geven en lieten commentaren verschijnen op het concept-reglement, die via De
Politieke Kruyer ook in Holland te lezen waren. Zij pleitten voor een jaarlijks gekozen
gezworen gemeente, maar eisten ter compensatie dat, in tegenstelling tot wat het
concept-reglement bepaalde, uitsluitend leden van dit orgaan kandidaat zouden mogen
zijn voor magistraatsambten. Het argument daarvoor was dat in een periodiek gekozen
gezworen gemeente uitsluitend personen zitting zouden hebben die het volledige
vertrouwen van de burgerij genoten. Om dit ambt zijn aantrekkingskracht te laten
behouden zou de exclusieve kandidatuur voor benoemingen in raad en schepenen
een gepaste procedure zijn. Hoe de strijd ook zou zijn uitgevallen, de
‘non-permanence’ van de gezworen gemeente zou in Deventer op korte dan wel
lange termijn gerealiseerd zijn. Desondanks stelden de drie gemeenslieden zich op
het standpunt dat de bestaande burgercommissie niet ontbonden zou moeten worden.
Zij zagen ook bij een nietpermanente gezworen gemeente nog een duidelijke functie
voor de commissie en wel als aanspreekpunt en contactorgaan tussen gezworen
gemeente en burgerij.29
29

De Politieke Kruyer VIII, nr. 395, 422-423 en 430, en nr. 405, 587. Zie ook: Te Brake, Regents
and rebels, 96-99. In feite was de functie die aan de burgercommissie in Deventer werd
toegedacht vergelijkbaar met die van de zogenoemde ‘geconstitueerden’ in Utrecht. In de
Domstad waren dit de vertegenwoordigers die waren gemachtigd om namens de 1215
ondertekenaats van het concept-reglement te onderhandelen met de regering over de invoering
ervan. Zij representeerden niet de burgerij als geheel, hoewel de vroedschap gedwongen
werd hen als zodanig te erkennen, maar vertegenwoordigden in feite slechts een aantal
hervormingsgezinden. Deze geconstitueerden waren ad hoc aangesteld en vormden geen
vast controleorgaan zoals de Utrechtse burgercommissie. Over dit belangrijke verschil tussen
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Niet alleen van de gezworen gemeente was het permanente karakter een probleem.
Ook de ‘permanence’ van het andere regeringscollege, de magistraat, werd in
Overijssel of Gelderland soms als een probleem ervaren. In Utrecht betreurde men
deze verdeeldheid onder de patriotten van de verschillende provincies. Vanuit deze
stad was al in 1784 geprobeerd om de ‘permanence’ van de vroedschap tot algemeen
patriots programmapunt te maken in de Nederlandse Republiek. Uit een brief van
E.M. d'Yvoy, als secretaris van ‘Getrouw voor 't Vaderland’, aan R.J. van der Capellen
van de Marsch blijkt dat men in Utrecht aan de benoemingen voor het leven niet
alleen vasthield om immuniteit ten opzichte van de stadhouder te garanderen, maar
ook om het vroedschapsambt tegen de publieke opinie te beschermen. De aanleiding
voor deze stellige uitspraken was de confrontatie met de afwijkende opinie van
patriotten uit Zutphen. In de felle strijd die in 1784 in deze Gelderse stad werd
gevoerd, had het idee van een zesjarige termijn voor de raad veld gewonnen, maar
hiertegen bestond verzet in de kringen van d'Yvoy, waar men dit idee maar al te goed
kende.30 d'Yvoy had er in een gesprek met een Zutphense patriot alles aan gedaan
om hem deze ‘non-permanence’ uit het hoofd praten. Zutphen zou zich volgens hem
hiermee isoleren van de patriotse hoofdstroming en zou bovendien een gevaarlijke
weg inslaan, indien men via een systeem van herverkiezingen het oordeel over leden
van de raad van het volk liet afhangen. De politieke verdeeldheid zou dan inherent
worden aan het systeem, niemand zou bij gevolg nog bereid zijn om zo'n belangrijk
ambt te aanvaarden, en waarschijnlijk was de stadhouder dan alsnog de lachende
derde.31 Bij het inzetten van de ‘non-permanence’ tegen oligarchisering zou volgens
d'Yvoy het middel erger zijn dan de kwaal en maar al te graag had hij zijn Zutphense
gast voor verder onderricht doorverwezen naar Van der Capellen van de Marsch, die
als invloedrijk patriot in Zutphen kennelijk de Utrechtse lijn steunde. Ook de
‘permanence’ van de raad, naar het voorbeeld van de vroedschap in het Utrechtse

30

31

burgergecommitteerden (Utrechtse burgercommissie) en geconstitueerden: De Post van den
Neder-Rhyn XI nr. 558, 831-838. Zie ook: Erica Doelman, ‘Den onvermydlyken invloed des
volks’. Een onderzoek naar het streven naar meer zeggenschap voor de burgerij in de
patriottentijd (doctoraalscriptie; Universiteit Utrecht 1990) 39.
Het idee van ‘non-permanence’ van de vroedschap of raad was de patriotten in Zutphen
vanuit Holland toegespeeld. De ‘non-permanence’ was uitdrukkelijk bedoeld ter vervanging
van een burgercommisie, aldus een brief van Q.N. [E.M. d'Yvoy] aan R.J. van der Capellen
van de Marsch, z.p., 28 september 1784, RA Gelderland, Archief van de familie van der
Capellen, nr. 522. Hierin staat verder dat aan de Utrechtse patriotten dit idee al eerder vanuit
Holland was toegezonden en wel vóór het moment (eind mei 1784) waarop de bezwaren
tegen het regeringsreglement in de stad Utrecht moesten zijn ingeleverd. Bij het opstellen
van het Utrechtse concept-reglement, dat al in april 1784 gereed was, is het idee waarschijnlijk
niet serieus overwogen, want hier was men overtuigd van de waarde van een regeringsbestel
met een permanente taad én een burgercommissie. Over deze koppeling schreef Ultrajectinus
(Max d'Yvoy) op 8 juli 1784: ‘de instelling, zegt het volk, van een burger committé is ten
hoogsten noodzakelyk, zo dra de regeering permanent word’: De Politieke Kruyer III, nr.
151, 2253.
In Utrecht deelde men over het idee van niet-permanente vroedschappen de mening ‘dat wij
dan in eene eeuwigdurende verwarring blijven zoude, en daer het bij nae ommogelijk is dat
de burgerij daer een regtvaerdig oordeel over doet, men dikwijls van hunnen willekeur zoude
afhangen waer door wijnige het kussen zoude willen bekleeden, om nae verloop van wijnige
jaeren uijt zijn post geset te worden; het is naer mijne gedagte een plan waerdoor in korten
tijd de zaaken zodanig in de wat zoude raken, dat men mogelijk blijde zoude zijn, de stadh,
wederom zijne oude magt toe tekennen’ (Zie de hierbovenvermelde brief van Q.N. [E.M.
d'Yvoy] aan R.J. van der Capellen van de Marsch, z.p., 28 september 1784).
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nieuwe regeringsreglement, lijkt in Overijssel en Gelderland dus duidelijk een meer
omstreden idee te zijn geweest dan elders.32

32

Vgl. een ingezonden brief van F.O.P. van Groningen uit Zwolle, d.d. 31 maarr 1787, aan De
Post van den Neder-Rhyn en de reactie van de redactie: De Post van den Neder-Rhyn XI, nr.
552, 787-788.
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Behalve de pleidooien voor een niet-permanente stadsregering lieten de drie leden
van de gezworen gemeente uit Deventer ook in een ander opzicht radicalere geluiden
horen dan wat uit Utrecht bekend is. Deventer is misschien niet representatief voor
de oostelijke provincies, maar de geluiden van de drie gemeenslieden hier verdienen
wel opmerking. Behalve voor de ‘non-permanence’ pleitten zij ook voor een
raadpleging van het volk over de invoering van het nieuwe reglement. Dit impliceerde
overigens nog geen vorm van directe democratie, maar uitsluitend de sanctionering
van het reglement door de burgerij als de constituerende macht. Een van de
commentaren sprak echter over het laten goedkeuren van alle wetten via referenda
en kwam via de notie van het volk als constituerende macht uit bij een vorm van
directe democratie.33 Ook een ander commentaar, handelend over de beslechting van
geschillen tussen magistraat en gezworen gemeente, greep in laatste instantie naar
het referendum. Wanneer de magistraat niet unaniem een voorstel van de gezworen
gemeente zou hebben afgewezen, zou de laatste uiteraard kunnen besluiten om in de
aiwijzing te berusten. Maar indien een ruime meerderheid (tweederde of drievierde)
van de gezworen gemeente het voorstel toch wilde doordrukken, kon er een
referendum volgen dat bindend zou zijn. Dit soort geluiden zou door Van der Capellen
tot den Pol nooit zijn ondersteund. Hij was al niet te spreken geweest over wat de
Utrechters met zijn idee van een burgercommissie hadden gedaan.34 Voor hem was
volksinvloed in de praktijk altijd een geleidelijk toe te passen remedie gebleven tegen
afhankelijkheidsrelaties en tegen belangenpolitiek. De theorie van de oppermacht
had in zijn ogen nooit mogen uitmonden in referenda over wetgeving. Tussen 1784,
het jaar waarin Van der Capellen overleed en 1786 werd de notie van
volkssoevereinteit als constituerende macht door sommigen echter niet volledig
onderscheiden van directe democratie, waardoor het soevereine volk ook tijdens de
ambtstermijn van gekozen representaten om uitspraken kon worden gevraagd. Dit
directe beroep op de soevereine stem van het volk was in Utrecht uitgebannen, althans
theoretisch, maar werd in Deventer door sommigen als een praktische optie
verkondigd.
De eisen voor de ‘non-permanence’ van magistraat én gezworen gemeente, het
idee van een burgercommissie als aanspreekpunt in plaats van als controlerend en
reglementair vastgelegd orgaan, én de voorstellen voor directere vormen van
democratie geven aan dat het constitutionele debat in de oostelijke provincies soms
een ander verloop kende dan in de stad Utrecht. Een allesomvattende verklaring voor
deze verschillen is niet gemakkelijk te geven. Eén factor speelde in ieder geval een
belangrijke rol. De aanwezigheid van permanente gezworen gemeenten als levende
relicten van vroegere volksvertegenwoordigingen maakte dat het zoeken naar de
grenzen tussen ‘aristocratie’ en ‘democratie’ in Overijssel en Gelderland in een
andere institutionele context plaatsvond dan in Utrecht. Op dit verschil is hier wat
uitgebreider ingegaan om, zoals vermeld, een al te Westnederlandse interpretatie van
de constitutionele stedelijke debatten in de jaren tachtig te vermijden. De
hervormingen in Holland, zoals we nu zullen zien, waren namelijk wel in belangrijke
mate geïnspireerd op het Utrechtse model.
Een eerste aanwijzing voor de appreciate van de Utrechtse uitwerking van het
aristo-democratische ideaal lever een handgeschreven commentaar van A.M. Cerisier.
33
34

De Politieke Kruyer, VIII nr. 395, 425-426 en 433-435 en nr. 405, 591.
Van Sas, ‘Tweedr gt overal’, 21.
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Hierin blijkt ook welke klassieke legitimatie aan de burgercommissie werd gegeven:
‘Ils [de Utrechtse patriotten] ont, il est vrai, établie en outre un collège de tribuns.
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Mais ces tribuns ne forment point une nouvelle roue dans la machine, puisqu'il ne
leur est attribué aucune portion de ce qui appartienne à la régence. Ils doivent former
au contraire une barrière qui arrêke tout choc entre le peuple et les regens.’35 Het idee
van de burgercommissie als bewaker van de stadsconstitutie en buffer tussen volk
en regenten werd geregeld vergeleken met het volkstribunaat uit de Romeinse
Republiek. Van der Capellen had niet lang na de kwalificatie van de gecommitteerden
in Deventer de hoop uitgesproken dat zij ‘even als de tribuni der Romeinen, de
voorstanders des volks worden - de wagters op het bolwerk der vrijheid geplaatst,
om de bewegingen van derzelver vijanden in het oog te houden en bij tijds de alarm
te slaan, niet alleen, maar ook om het plan en de wijze van verdediging op te maaken
en mogelijk ten uitvoer te brengen’.36 De vergelijking van de burgercommissie met
het Romeinse volkstribunaat was overigens niet origineel. Sinds de renaissance werd
op de Romeinse tribunen of de Spartaanse ephoren in hun functie als ‘guardia di
libertà’ een beroep gedaan bij de ontwikkeling van uiteenlopende politiek-theoretische
argumenten, het meest opvallend wellicht in de calvinistische verzetsleer over de rol
van de lagere magistraten. De patriotse vergelijking tussen burgercommissies en
tribunen paste dan ook in een lange traditie.37 Dat de burgercommissie van de late
achttiende eeuw, van het Deventerse naar het Utrechtse model, in een volstrekt andere
politiek-theoretische context moest functioneren en niet als een klassieke imitatie
kan worden beschouwd spreekt voor zichzelf. Maar het idee van een instituut dat als
bewaker van een regeringsreglement zou functioneren zonder zelf met representatieve
soevereiniteit te zijn bekleed, liet zich ook in Holland zeer goed verkopen als een
typisch republikeins instrument van klassieke oorsprong.38 In alle bovenvermelde
Hollandse plannen is dan ook de burgercommissie als waakhond tegenover de
‘permanence’ van de vroedschap geplaatst, soms met een beroep op kortstondige
voorgangers uit het midden van de achttiende eeuw.39
35

36
37
38

39

‘Ideés sur les reformes à faire dans l'état actuel et sur le bien des provinces unies qui resulteroit
de ces reformes. par Mr C’: ARA, Tweede Afdeling, Archief P.A. Dumont-Pigalle, nr. 82, 5.
De verhandeling werd door Cerisier geschreven voor de Franse diplomaat G. de Rayneval:
Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis I, 4-5.
De Beaufort ed., Brieven van en aan Joan Derck van der Capellen, 463.
Nippel, ‘Ancient and modern constitutionalism’, 6-26.
De rol van de volkstribunen in de Romeinse Republiek werd door tegenstanders van de
patriotten vaak zeer negatief afgeschilderd. In 1786 werd er in een patriotse periodiek daarom
om een verhandeling over dit onderwerp gevraagd: De Batavier III (13 november 1786) nr.
50, 397-398.
Vgl. [Dumont-Pigalle], Bedenkingen over het oorsprongelyk berusten der oppermacht by
het volk, voorbericht, 1-20 en 69-73. Alleen Metelerkamp liet zich over het nut van een
burgercommissie niet uit. Hij formuleerde dit hervormingspunt als volgt: ‘Over een collegie
van gecommitteerden der burgerij, derzelver gelijkheid met de tribuni plebis der Romeinen,
en of diergelijk een collegie nuttig of schadelijk is?’ (Metelerkamp, Voormalig bestuur van
Holland, 406.) Opmerkelijk in dit verband is nog een suggestie van de redactie van De Post
van den Neder-Rhyn. In antwoord op de hierboven genoemde reactie van de Leidse patriotten
naar aanleiding van het Haarlemse reglement, vestigde men de aandacht op een gebruik in
Genève dat la Grabecue zou heten. In navolging hiervan zou ook in Nederlandse steden het
gebruik kunnen worden ingevoerd dat de burgerij jaarlij ks een vroedschapslid mocht afzetten.
Aan de ‘permanence’ van de vroedschap zou zo een jaarlijkse legale remotie worden
toegevoegd. Dit was niet meer dan een luchtballon, maar het geeft wel aan hoe er werd
gezocht naar een juist evenwicht tussen de oppermacht van het volk en de representatieve
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De functie van de burgergecommitteerden, zoals in de jaren tachtig geformuleerd,
werd historisch ingekleed als iets dat uit een klassieke en inheemse republikeinse
traditie zou stammen. Ondanks deze historische legitimatie wezen de
burgercommissies in Utrecht en Holland vooral vooruit. De burgercommissies zouden
niet alleen waken voor inbreuken op rechten en privileges, maar zich ook actief gaan
bemoeien met de controle van regeringszaken. Zo zou de jaarlijkse controle van de
stedelijke financiën tot de kerntaken van de gecommitteerden gaan behoren.
Bovendien namen zij de organisatie (indien nodig), de toetsing en de indiening van
rekesten op zich. Ook hier kreeg een oude praktijk een nieuwe vorm. Door de
burgercommissie als buffer te laten functioneren gaven de patriotse hervormers aan
dat zij elke vorm van directe democratie wilden uitbannen. Daar stond echter
tegenover dat een via de burgercommissie ingediend rekest niet zomaar terzijde
mocht worden geschoven. Het Leids Ontwerp, en het is goed hierbij te bedenken dat
dit een plan van de gewapende burgerij was, stelde onomwonden: ‘Het recht, om
requesten over de publyke zaaken te presenteeren, is in zekeren zin eene oeffening
van wetgeevende magt, van souvereiniteit.’40 Het ging hier, op zijn zachtst gezegd,
om een serieuze vorm van inspraak en medezeggenschap op allerlei terreinen, met
name belastingen, koophandel en nijverheid. Niet voor niets was in Utrecht het
verlenen van de bevoegdheid van de burgercommissie tot het indienen van rekesten
sterk betwist door de vroedschap, tevergeefs overigens. In het Haarlemse reglement
en in het Amsterdamse plan uit het archief van Bicker is niet expliciet melding
gemaakt van een recht van de burgercommissie om georganiseerd rekesten in te
dienen. Terecht kan dan ook gespeculeerd worden over de vraag of het plan in zijn
geheel acceptabel zou zijn geweest voor de Amsterdamse patriotse burgerij, indien
men nog om een uitspraak had kunnen vragen.41
De auteur van de Bedenkingen deed een gedachtenexperiment ten aanzien van de
bevoegdheden van de burgercommissie. Hij speculeerde over de vraag of de leden
van de burgercommissies ook als kiezers van vroedschappen en burgemeesters zouden
kunnen optreden.42 Zijn conclusie luidde echter dat een zo belangrijk burgerlijk recht
niet aan een ander lichaam kon worden afgestaan, gezien de les uit het verleden dat
vertegenwoordigende instellingen het directe contact met de burgerij na verloop van
tijd vaak verloren en zo ‘aristocratische’ lichamen werden. De gezworen gemeenten
in Overijssel en Gelderland waren in dit opzicht negatieve voorbeelden, maar ook
bij voorbeeld het oude college van Achten in Dordrecht. Het gevaar van deze vorm
van corruptie achtte de auteur evenwel niet zd groot dat de leden van de
burgercommissies jaarlijks opnieuw zouden moeten worden gekozen, zoals de meeste
andere plannen aangaven. Hij meende dat volstaan kon worden met de praktijk dat
iedere wijk jaarlijks het recht kon uitoefenen om bij meerderheid tegen de continuering
van één of van al haar gemeenslieden bezwaar te maken. Die zouden in zo'n geval
‘zonder de minste kwetzing’ moeten aftreden.43 Via dit systeem zouden de leden van
de burgercommissie wel ervaring in hun werk kunnen opdoen, maar zonder dat het

40
41
42
43

soevereiniteit van de vroedschap, zonder dat de ‘permanence’ van de laatste in het geding
kwam: De Post van den Neder-Rhyn XII, nr. 600-601, 1182.
Leids Ontwerp, 49.
Vgl. Van Vliet, ‘Aristocraten of vaderlandsche regenten?’, 50-57.
Bedenkingen over het aanstellen van regenten, 97-116.
Idem, 104-105.
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orgaan waarvan zij deel uitmaakten zijn status van een werkelijke stedelijke
volksvertegenwoordiging verloor. Hoewel de burgercommissie niet de taak kreeg
toebedeeld van het samenstellen der regering, vormde zij ook in de Bedenkingen een
belangrijke actief controlerende instantie, die formeel geen wetgevende macht
uitoefende maar informeel de besluitvorming op allerlei terreinen zeker zou
beïnvloeden.
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In tegenstelling tot het getrapte kiesstelsel en de instelling van de burgercommissies
kan de leer van de scheiding der machten, althans op het niveau van de stedelijke
politiek, niet als een kernpunt van patriotse hervormingsvoorstellen worden
beschouwd. Voor het idee is overigens wel aandacht gevraagd. Onder de ingediende
bezwaren tegen het stadhouderlijke regeringsreglement in Utrecht bevond zich bij
voorbeeld een pamflet dat expliciet inging op de personele overlapping van de
verschillende machten in de stadsregering. Het betoog, dat in het eerste deel van de
Grondwettige Herstelling grotendeels werd geciteerd, vroeg vooral aandacht voor
de samenkomst van de drie machten in één en hetzelfde college: de vroedschap.44
Aangezien de vroedschap met de wetgevende macht was bekleed, zo werd betoogd,
zou het een gevaar voor de vrijheid betekenen wanneer de schepenen tevens lid
bleven van dit college. De auteur pleitte dan ook voor een schepenbank van
onafhankelijke, juridische specialisten. Behalve de overlapping van wetgevende en
rechterlijke macht zag hij ook de wetgevende en uitvoerende macht in elkaar grijpen.
Ook de twee burgemeesters bleven immers lid van de vroedschap, terwijl het
bovendien gebruikelijk was dat de tweede burgemeester automatisch de kolonel van
de schutterij werd, met de acht jongste vroedschapsleden als kapiteinen van de
afzonderlijke wijken.45 Met het idee dat personele unies tussen de verschillende
componenten van de trias politica de vrijheid ondermijnden, leverde het pamflet een
interessante theoretische bijdrage aan het debat. In het uiteindelijke reglement is er
van dit voorstel echter niets terug te vinden.46
Ook in Hollandse discussies is het idee van machtenscheiding in de stedelijke
politiek wel eens naar voren gebracht. Zo stond er in het voorontwerp van het Leids
Ontwerp een artikel, waarin de intentie werd uitgesproken een plan op te stellen om
in de stedelijke besturen een zeker onderscheid tussen de wetgevende, uitvoerende
en rechterlijke macht te maken.47 Het belangrijkste element was hier de scheiding
44
45

46
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Grondwettige Herstelling I, 351-356.
De discussie raakte hier het bekende punt dat de burgerij het recht zou hebben om eigen
officieren te kiezen in de schutterij. Dit was een oud thema. Het werd ook verkondigd in de
jaren 1747-1748: Knevel, Burgers in het geweer, 371-372; J.A.F. de Jongste, Onrust aan
het Spaarne. Haarlemin de jaren 1747-1751 ('s-Gravenhage 1984). Verbonden aan de eisen
voor getrapte, democratische verkiezingen van burgemeesters en vroedschappen was de
context waarin het nu werd gelanceerd volstrekt anders.
De opstellers van het concept-reglement hadden de machtenscheiding niet opgenomen in
hun programma. Waarschijnlijk was het idee bij de patriotse vroedschapsleden niet populair,
aangezien zij bij verkiezing tot vroedschap niet meer voor het schepenambt in aanmerking
zouden komen. De patriotse burgers hadden andere prioriteiten. Zij zagen in de
democratisering van het stedelijke regeringsbestel het middel bij uitstek om vrijheid te
garanderen. Met de burgercommissie en de gewapende burgerij als stok achter de deur
vertrouwden zij erop dat gerechtelijke willekeur altijd kon worden bestreden en wellicht
zelfs voorkomen. In die zin kan men over de stedelijke machtenscheiding zeggen dat de
hervormers, zoals Colenbrander stelde, er ‘nog geen oog voor hadden’: Colenbrander,
Patriottentijd II, 202.
‘Men zal zich bevlytigen, om een plan te beraamen, ten einde 'er, in elke byzondere plaats,
eenig onderscheid plaats hebbe tussen de wetgeevende, uitvoerende en richterlyke macht;
en dat ten minsten de scheepensbanken in de steden geene extra-ordinaire procedures kunnen
invoeren, dan alleen by notoire misdaaden van moord, diefstal, of vrouwenschennis, gepaard
met de bekentenis van den misdadiger: en dat in alle andere, zo civile als crimineele gevallen,
de procedures altoos ordinair zyn, en van het vonnis geappelleerd kunne worden’: Klein en
Rosendaal, ‘Democratie in context’, 90 en 94.
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telijke vervolgingen weinig objectieve procedures verwachtten, gezien de personele
overlapping tussen de vroedschap en het college van schepenen. In de Grondwettige
Herstelling werd in dit verband speciaal op Rotterdam gewezen.48 Naar aanleiding
van de als partijdig ervaren gerechtelijke procedures in deze stad werden er ook
pogingen gedaan om het gezag van de Staten in te roepen ter correctie van de
stedelijke jurisdictie.49 Uiteindelijk is dit argument voor een striktere machtenscheiding
in de steden niet als belangrijk ervaren. Het desbetreffende artikel in het voorontwerp
van het Leids Ontwerp werd geschrapt door de redactiecommissie. Wel hanteerden
de patriotten het onderscheid tussen wetgevende en uitvoerende macht om
duidelijkheid te creëren in de relatie tussen stadhouder en Staten.
De leer van de scheiding der machten, met name het strikte onderscheid tussen
wetgevende en uitvoerende macht speelde in Holland een duidelijke rol bij het
herformuleren van de staatkundige positie van Willem V en zijn opvolgers. De
opgestelde concept-instructies voor onder andere het stadhouderschap, het
kapitein-generaalschap en het admiraal-generaalschap in Holland, in commissies
voorbereid naar aanleiding van de Haarlemse propositie van januari 1787, werden
enkele dagen vóór de Pruisische inval ingeleverd. Er is in de statenvergadering dan
ook geen debat meer over gevoerd. Hoewel zo onduidelijk blijft wat de definitieve
rol zou worden van het huis van Oranje in Holland, geven de concept-instructies wel
de lijnen weer waarlangs de ophanden zijnde discussies zouden worden gevoerd.
Het rapport van de commissieleden zou de inzet worden van het definitieve debat
dat in 1782-1783, met het plan van de pensionarissen in het geheim was begonnen.
Wat in de conceptinstructies werd voorgesteld was niet het meest radicale dat men
zich in 1787 kon voorstellen. De afgelopen jaren waren er beslist scherpere voorstellen
gedaan in de pers.50 Willem V's vrees dat men hem tot een onbeduidend ambtenaartje
wilde degraderen kwam voorlopig niet helemaal uit. In Holland bestond nog steeds
bereidheid om hem als persoon te accepteren en zelfs met de belangrijkste ambten
in deze provincie te bekleden. Niettemin kon er over het niet-monarchale karakter
van zijn publieke positie geen enkele twijfel bestaan. In het conglomeraat van
bevoegdheden was door de commissie duidelijk het republikeinse mes gezet door
wetgevende en uitvoerende bevoegdheden nauwgezet te scheiden.
De grootste meevaller voor Willem V zal zeker zijn geweest dat uit de
conceptinstructies niet de intentie sprak om het kapitein- en admiraal-generaalschap
van Holland te scheiden van het stadhouderschap. In het pensionarissenplan van
1782, waarvan in 1787 verscheidene afschriften circuleerden, was uitdrukkelijk
gezinspeeld op het creëren van drie ambten, te vervullen door verschillende personen.51
De commissie bleef echter uitgaan van Willem V, en zijn opvolgers in mannelijke
of vrouwelijke lijn, als de drager van alle drie de ambten tegelijkertijd. In naam leek
men zo voor de continuïteit te kiezen. In werkelijkheid echter werd de positie van
Willem V in zijn drieledige capaciteit nu reglementair ondergeschikt gemaakt aan
de soeverein verklaarde statenvergadering. Van het orangistische idee dat Willem V
48
49
50
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Grondwettige Hersttelling I, 357.
Idem II, 393-394.
Zie bij voorbeeld: De Batavier III (6, 13, 20, 27 november, 4 en 11 december 1786) nrs.
49-54, 383-430.
Backer, Levens- en karakterschets van Joachim Rendorp, 174-175.
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nomen.52 De commissie had ter oriëntatie alle instructies bestudeerd die er in twee
eeuwen waren opgesteld. Op basis daarvan was men tot de conclusie gekomen dat
de voorgaande Oranjes altijd in dienst van de Staten waren geweest en dat om hen
nooit, althans niet definitief, wetgevende bevoegdheden waren overgedragen. De
soevereine of wetgevende statenvergadering zou in het verleden uitsluitend over
ambtenaren met uitvoerende macht hebben beschikt, aan wie hooguit tijdelijk, met
name in noodsituaties bevoegdheden waren afgestaan die tot de jura majestatica
gerekend konden worden. De concept-instructies waren in essentie dan ook het
resultaat van een ‘screening’ van het stadhouderschap op onrechtmatige wetgevende
macht. Op dezelfde wijze werden het kapitein- en admiraal-generaalschap in Holland
tot uitsluitend militaire ambten teruggebracht en geschoond van alles wat een inbreuk
leek te maken op het soevereine, politieke gezag van de Staten.
Uit de concrete bevoegdheden die men aan het stadhouderschap wilde toekennen
blijkt dat het ambt door de commissie nog steeds als zeer waardevol werd beschouwd
in de Nederlandse federatieve republiek in het algemeen, en in de provincie Holland
in het bijzonder.53 De voornaamste taak van de stadhouder zou de bemiddeling blijven
bij conflicten of uiteenlopende opinies tussen de verschillende leden van de
statenvergadering. Verder diende de stadhouder toe te zien op het wettelijk verloop
van het bestuurlijke proces en op de bescherming van rechten en vrijheden. Indien
nodig zou hij voorstellen ter verbetering kunnen doen.54 Hij zou daartoe in de
statenvergadering mogen verschijnen, maar diende zich te verwijderen tijdens de
beraadslagingen. Wel zou de stadhouder lid zijn van de gecommitteerde raden, dat
wil zeggen het dagelijks bestuur van de provincie, en in dat college ook een stem
hebben.55 Ten slotte zou aan de stadhouder de electie worden toegestaan van
verschillende provinciale en stedelijke ambten, alles op nominatie van de
statenvergadering.56 Als centripetale kracht in een centrifugaal politiek bestel werd
aan het stadhouderschap ook in de jaren tachtig van de achttiende eeuw nog groot
belang gehecht. De term Eminent Hoofd van de uitvoerende macht zou dan ook geen
loze titel worden, zoals orangisten bleven beweren. Maar zeker was er een groot
verschil tussen de hier geformuleerde bevoegdheden en de positie die Willem V tot
vóór 1780 had bekleed.
Het stadhouderschap, zoals geformuleerd in de concept-instructie, was in
overeenstemming gebracht met het inzicht dat wetgevende en uitvoerende macht
strikt gescheiden dienden te zijn om vrijheid te garanderen. Van enige stadhouderlijke
invloed op de samenstelling van de stedelijke vroedschappen kon dan ook geen
sprake meer zijn. Leden van de statenvergadering werd ook verboden om tegelijkertijd
in de eed te staan van de stadhouder of gelden van hem te ontvangen.57 Opvallend is
verder de bepaling dat de opvolgers van stadhouder Willem V geen lid meer zouden
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Over de noodzakelijke instructie van het stadhouderschap en over de status van de stadhouder
als minister in dienst van de statenvergadering in plaats van als belangenbehartiger van het
volk, zie ook het derde hoofdartikel in: ‘Vervolg der schets van eenige hoofd-artikels van 's
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mogen zijn van de ridderschap in Holland.58 Op termijn zou hiermee ook deze
overlapping tussen wetgevende en uitvoerende macht worden weggewerkt. De

58

Idem, 215.

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

281
nieuwe concept-instructie werd gepresenteerd als een afgeleide van de bevoegdheden
die destijds aan prins Maurits zouden zijn verleend. Maurits werd beschouwd als de
eerste stadhouder nieuwe stijl. Waar Willem van Oranje in principe nog een
vertegenwoordiger was geweest van de landsheer, daar gold Maurits als de eerste
dienaar die door de gewesten van de onafhankelijke Nederlandse Republiek was
aangesteld. Volgens de commissie had het ambt van stadhouder sinds Maurits dan
ook een volstrekt andere inhoud.59 De concept-instructies, met de strikte scheiding
tussen wetgevende en uitvoerende macht, getuigden van de laat achttiende-eeuwse
visie daarop. De expliciet geformuleerde hiërarchie tussen statenvergadering en
stadhouder werd nog onderstreept door de bepalingen op diverse onderdelen dat de
statenvergadering zich te allen tijde het recht voorbehield om eenzijdig wijzigingen
in de instructie aan te brengen.
Op dezelfde wijze werden het kapitein- en admiraal-generaalschap ontdaan van
alle rechten die niet tot het wezen van het ambt zouden behoren. De concept-instructie
van de kapitein-generaal was eigenlijk de belangrijkste, gezien de gevaren die aan
clientèlelegers werden toegedicht. Willem V had zich voor de patriotten in de praktijk
immers als een moderne Sulla ontpopt door zijn gewapende optreden in Gelderland.
Elke mogelijkheid dat de kapitein-generaal op eigen gezag tot militaire operaties of
troepenverplaatsingen zou kunnen besluiten, werd in de nieuwe richtlijnen dan ook
uitgebannen. Het recht van patent zag de commissie als een uitvloeisel van de
soevereiniteit en werd geacht niet overdraagbaar te zijn aan een militair ambtenaar.
Desondanks voelde men wel de noodzaak om politiek en militair beleid op elkaar af
te stemmen en hier bleek het nut van de combinatie van functies in één persoon. Het
recht van patent kon volgens de commissie in de praktijk alleen beheerd worden door
de gecommitteerde raden. Aangezien de stadhouder zitting en stem had in dit college
en hij tevens kapitein-generaal was, zou strategische en tactische militaire informatie
zo automatisch beschikbaar zijn.60 Zou het stadhouderschap van het
kapitein-generaalschap gescheiden zijn, dan was een andere oplossing noodzakelijk
geweest. Ter voorkoming van verkeerde loyaliteiten werd aan de kapitein-generaal
geen benoemingsrecht van officieren toegekend en evenmin het recht om gratie te
verlenen aan militairen.61 De kapitein-generaal mocht geen onafhankelijk vorst lijken
bij zijn ondergeschikten, maar moest slechts gehoorzaamheid afdwingen als militair
ambtenaar van een hogere macht. Op het door Willem V uitgeoefende patentrecht
en zijn benoeming van vooral buitenlandse officieren was in de voorafgaande jaren
overigens al veel kritiek geleverd en het patentrecht had de statenvergadering zich
inmiddels in de praktijk al weer toegeëigend.
Ondanks het feit dat men de notie van machtenscheiding tot uitgangspunt nam
voor de herformulering van de positie van Willem V, was het resultaat van de
concept-instructie niet echt verrassend of nieuw. De voorstellen die erin werden
gedaan waren in feite een afspiegeling van opvattingen die reeds lang in Holland
bestonden. Niet voor niets werd een door Wagenaar in de late jaren vijftig geschreven
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verhandeling over het stadhouderschap voor het eerst gepubliceerd in 1787.62 Wat
door de commissie werd voorgesteld was in wezen niets meet dan een duidelijke uit-
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Afbeelding 20: ‘Papiere hemel der nieuwerwerse patriotten’: Orangistische spotprent op het patriotse
debâcle in September 1787. (Stichting Atlas Van Stolk, Rottendam, nr. 4948)
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werking van de staatsgezinde opvatting dat de stadhouder, of hij nu tevens kapiteinen
admiraal-generaal was of niet, een dienaar der Staten hoorde te zijn. Voor de studie
naar dat idee, met name naar de positie van prins Maurits, zal de commissie onder
andere wd gebruik gemaakt hebben van de recentelijk uitgegeven staatkundige
geschriften, die Simon van Slingelandt al in het begin van de achttiende eeuw had
opgesteld voordat hij raadpensionaris van Holland was geworden.63 Behalve in de
theoretische onderbouwing zou de vernieuwing vooral gelegen zijn geweest in het
feit dát in Holland de positie van de Oranjestadhouders nu reglementair werd
vastgesteid. Tussen Oranje en de Hollandse Republiek zouden voortaan strikte
spelregels gelden die over het republikeinse karakter van de te vervullen publieke
functies geen twijFel lieten bestaan.
Alle patriotse hervormingspogingen werden in September 1787 echter in de kiem
gesmoord of ongedaan gemaakt. De Pruisische interventie veranderde het leven van
vele patriotten dramatisch. Sommigen dronken de gifbeker in de Republiek leeg.
Huizen werden geplunderd en de hoon over de mislukte aanval op het huis van Oranje
was niet van de lucht. Anderen, veelal degenen die werkelijk op de voorgrond waren
getreden, vluchtten naar de Zuidelijke Nederlanden en Noord-Frankrijk. Sommigen
kwamen binnen een jaar weer terug, anderen vestigden zich definitief in Frankrijk
en wachtten op een nieuwe kans. De Franse Revolutie zou die kans uiteindelijk
bieden. Maar ook in Nederland zelf waren de patriotten niet stil blijven zitten. De
nederlaag in 1787 was hard aangekomen. Bij een volgende poging zou men het
anders gaan aanpakken. Het patriotse republikanisme staat daarom op zichzelf. Vanaf
september 1787 begon een nieuwe fase in het Nederlandse republikeinse denken.
De politieke agenda van 1795 zag er, door het eigen debâcle en de Franse invloed,
heel anders uit. Niettemin waren velen tussen 1780-1787 wel politiek ontgroend en
van een nieuw republikeins besef doordrongen geraakt. ‘1787’ was een breuk met
het ancien régime, een autonome fase in het Nederlandse republikanisme én een
nederlaag met perspectief.
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Besluit
Het patriotse republikanisme
De burgers van een' staat, bovenal die van eene republiek, gegrondvest op
de vryheid van elk haarer leden, hoofd voor hoofd, kunnen nimmer, zonder
kwetzing van hun geweeten en duure verpligting, onverschillig zyn, ten
opzichte van gebeurtenissen en omstandigheden, die den ondergang van
het vaderland zouden kunnen na zich sleepen, Wy gelooven, dat de zaaken
thans tot dat beslispunt gekoomen zyn, waarin, te men een naderend verderf
daadelyk wil voorkoomen, het niet genoeg zy slechts te denken en te
spreeken; maar waarin elk oprecht patriot zich openlyk in zyne volle kracht
moet vertoonen, en werkzaam zyn.
Openingszin uit het Leids Ontwerp (1785).
Wie ten aanzien van het patriottisme als fenomeen van de laat achttiende-eeuwse
politieke cultuur in Nederland een aantal algemene, afsluitende opmerkingen wil
maken loopt een zeker risico. Patriotten waren er van allerlei slag en uit alle
windstreken. Men vond ze bij de bakker op de hoek, in de kerk en aan de
vroedschapstafel. Het ‘patriottisme’ kende regionale, sociale, religieuze en
intellectuele tegenstellingen. Bovendien was het begrip niet statisch, maar dynamisch.
Aanvankelijk verenigden zich onder de noemer ‘patriot’ staatsgezinde en meer
democratisch georiënteerde politici, zodat bij voorbeeld de Amsterdamse burgemeester
Rendorp en de Overijsselse ridder J.D. van der Capellen tot dezelfde ‘republikeinse’
oppositie gerekend konden worden, Voor beide typen vormde de monarchale
entourage van het erfstadhouderschap uiteindelijk een onacceptabel verschijnsel,
zowel wat betreft de zuivere macht als de symbolische representatie. Langzamerhand
kristalliseerden de ideologische verschillen binnen deze oppositie echter uit. Vanaf
1784-1785 circuleerden de geruchten van verraad in eigen kring en deed de
‘aristocraat’ zijn intrede in het politieke vertoog, een woord dat vervolgens zo vaak
en met zulke verschillende intenties werd gebruikt dat de hoofdbetekenis van een
niet-democratisch republikein nogal eens verloren ging. Niettemin was de opkomst
van de term een symptoom van politieke radicalisering. Verspreid over de Republiek
bevonden zich ‘patriotten’ die, in tegenstelling tot de ‘aristocraten’, poogden het
politieke bestel van onderaf te ‘democratiseren’. Over de te volgen tactiek en de
praktische uitwerkingen bestonden in deze groep van patriotten zeker
meningsverschillen. Toch was datgene wat hen bond belangrijker. Allen geloofden
zij in een nieuw republikanisme dat de politieke en economische problemen van
Nederland definitief zou oplossen.
Het patriotse republikanisme (ik reserveer de term ‘patriot’ hier voor de
vernieuwers) bestond uit een bonte mengeling van argumenten. Wat in de patriotse
pers en de pamfletten naar voren werd gebracht zal als politieke filosofie nooit voor
enige
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prijs in aanmerking komen. Wellicht is dit de reden dat de ideologie van het
patriottisme lange tijd nauwelijks serieus is bestudeerd. Wie echter het patriotrisme
als politiek-cultureel verschijnsel benadert zal juist geïntrigeerd raken door de
inventiviteit waarmee argumenten uit allerlei intellectuele tradities werden
gecombineerd. Het oude en het nieuwe, zo is vaak opgemerkt, liepen in de jaren
tachtig van de achttiende eeuw vaak op een ingewikkelde wijze door elkaar heen.
Dit verklaart ook waarom de periode enerzijds als een verlengstuk van het ancien
régime is beschouwd en anderzijds als het voorportaal van de moderne, liberale
democratie. Er is echter veel dat pleit voor een eigen waardering van deze periode.
Juist in dit door elkaar lopen van oud en nieuw, in dit zoeken in, worstelen met en
ontstijgen aan het eigen verleden ligt het specifieke karakter van de ‘patriottentijd’.
Oude en nieuwe ideeën bestonden niet zomaar naast elkaar; zij werden in het politieke
laboratorium van de patriotten tot een nieuw republikanisme gemaakt. Ondanks de
theoretische inconsistentie, die men in vele teksten kan signaleren, zat er wel degelijk
samenhang in het denken van de patriotten. Het patriotse republikanisme rekende
enerzijds af met het oude staatsgezinde denken, maar was anderzijds niet alleen maar
een voorbereiding van 1795. Het was een republikanisme met een eigen karakter,
ontstaan in een periode die het scharnier vormde tussen de oude Republiek en de
Bataafse. Een van de karakteristieke elementen van dit republikanisme bestond in
de samenhang en de spanningen tussen de opvattingen over volkssoevereiniteit en
burgerschap.
In een ware republiek was volgens de patriotten het volk soeverein. Zoals
Kossmann reeds heeft benadrukt verschilden de patriotten in hun
soevereiniteitsopvatting wezenJijk van de ideeén over de volkssoevereiniteit tijdens
de zestiende-eeuwse Opstand. Was de soeverein als persoon of als corpus in de
zestiende eeuw nog de beschermer van de ‘constitutie’ in de traditionele betekenis,
wiens bevoegdheden konden worden gesplitst in verschillende jura majestatica, de
patriotten waren, zeer indirect natuurlijk, erfgenamen van het door Bodin
geformuleerde idee van soevereiniteit als ondeelbare, wetgevende macht. In de oude
betekenis refereerde soevereiniteit aan een conserverende macht, in de moderne aan
een creatief, scheppend vermogen. De laatste capaciteit werd door Bodin in de
zestiende eeuw de Franse koning toegekend, maar werd tijdens de
laat-achttiende-eeuwse revoluties verondersteld bij het volk te berusten als
constituerende macht.1 Dit wil niet zeggen dat de moderne soevereiniteitsopvatting
uitsluitend door patriotten werd gehanteerd en dus niet bij sommige orangistische
auteurs zou worden gevonden.2 Maar wel geldt dat de patriotten, in tegenstelling tot
de laatsten, alle macht permanent zagen voortkomen uit het volk als collectief lichaam.
De volkssoevereiniteit kon volgens de patriotten nooit in rustende toestand verketen,
maar was een voortdurende bron van staatkundige bloei. Zij stelden zich de Republiek
voor als een staatkundige boom, die vanuit de wortels onophoudelijk van de
1
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Quentin Skinner, The foundations of modern political thought II (Cambridge 1978) 284-301;
E.H. Kossmann, ‘Volkssouvereiniteit aan het begin van het Nederlandse ancien régime’ in:
Idem, Politieke theorie en geschiedenis. Verspreide opstellen en voordrachten (Amsterdam
1987) 59-92, aldaar 72-78; Idem, ‘Soevereiniteit in de Zeven Vereenigde Provinciën’,
Theoretische Geschiedenis 18 (1991) nr. 4, 413-421.
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grondwortels in het volk zelve hebbe’.4 Op basis van deze onvervreemdbare
volkssoevereiniteit spraken de patriotten de overtuiging uit dat politieke bevoegdheden
slechts voorwaardelijk konden worden overgedragen aan representanten.
De aantrekkingskracht van de patriotse boodschap lag echter niet zozeer in de
verkondiging als zodanig dat de volkssoevereiniteik ondeelbaar en onvervreemdbaar
was. Wat indruk maakte was het feit dat patriotse auteurs erin slaagden deze moderne
soevereiniteitstheorie met terugwerkende kracht in een zogenoemde oude constitutie
te lokaliseren. Democratische patriotten betuigden met klem dat de onvervreemdbare
volkssoevereiniteit tot de traditie in de Nederlanden behoorde en een kenmerk was
van de Bataafse vrijheid. De vereenzelviging van ‘volkssoevereinitiet’ met ‘vrijheid’
leverde een extra, belangrijk argument voor de onvervreemdbaarheid van de
volkssoevereiniteit. Het debat over de soevereiniteit werd zo een discussie over het
nationale karakter. Als aan het einde van de achttiende eeuw het volk zijn
soevereiniteit niet meer metterdaad uitoefende, zo redeneerden sommigen, dan moest
hieruit worden geconcludeerd dat een nationaal, staatkundig verval was ingetreden,
waarvoor vroegere generaties verantwoordelijk waren. De Nederlandse natie was
immers, aldus één auteur, ‘een lighaam dat nimmer sterft’, tenzij haar de vrijheid
werd ontnomen zoals stadhouders en aristocraten beoogden.5 De permanent werkzame
volkssoevereiniteit werd zo gepresenteerd als een kwestie van nationaal levensbelang.
Dat de patriotten hierdoor een nieuw natiebeeld schiepen en zo appelleerden aan de
harten van velen, bewijzen vooral de verontwaardigde reacties van tegenstanders als
Luzac, Van Goens en Kluit over deze vermeende verkrachting van de Nederlandse
staatkundige traditie.
De felheid waarmee deze orangisten de patriotten bestreden. kwam voor een
belangrijk deel voort uit hun overtuiging dat de patriotten geen verschil maakten
tussen volkssoevereiniteit en directe democratie. De manier waarop de patriotten
zich in de praktijk met de politiek gingen bemoeien versterkte die beeld slechts. Toch
hadden de patriotten wel degelijk een representatieve democratie op het oog. In
theoretisch opzicht voerden zij echter geen diepgaande discussie over het idee van
politieke representantie. Vaak kwamen patriotse auteurs niet verder dan het aangeven
van de noodzaak dat representanten enerzijds voortdurend controleerbaar moesten
zijn, maar anderzijds een eigen beleidsruimte dienden te hebben. Vooral uit praktische
hervormingsvoorstellen zou blijken wat men zich voorstelde bij de relatie tussen
representant en gerepresenteerde. Veel bleef echter onuitgewerkt. Zeker is wel dat
de patriotten uit overtuiging bleven vasthouden aan het sterk gedecentraliseerde
bestel ofwel de federatieve republiek. Het vraagstuk van politieke representatie
speelde dan ook het hevigst op het eerste niveau: de steden (en dorpen). De
samenstelling van de statenvergaderingen verschilde weliswaar per provincie, maar
nergens werden voorstellen gelanceerd om ze rechtstreeks door de burgers te laten
kiezen. Wel ontstond er, met name in Holland, een discussie over de vraag of ook
kleinere steden en dorpen daadwerkelijk gerepresenteerd waren, indien zij geen
zelfgekozen afgevaardigden konden zenden, De theorie van de onvervreemdbare
4
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volkssoevereiniteit stimuleerde zo de gedachte dat ook inwoners uit kleinere
juridisch-geografische eenheden hun stem in de
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staten moesten kunnen laten gelden. Over het algemeen echter zijn de interessantste
bijdragen aan de ontwikkeling van het patriotse republikanisme, zowel in theoretisch
als praktisch opzicht, uit de stemhebbende steden afkomstig.
In het patriotse idee van een representatieve democratie lag de gedachte besloten
dat het staatsbestel alleen van onderaf kon worden gezuiverd. Afgezien van enkele
afwijkende geluiden, bestond de kern van het patriotse institutionele programma uit
twee, onafscheidelijke elementen. Burgemeesters en vroedschappen zouden via een
getrapt kiesstelsel en allerlei ingewikkelde lotingsmechanismen worden gekozen.
De burgemeesters behielden een vastgestelde termijn, maar de vroedschappen zouden
voor het leven zitten. Het idee van permanente vroedschappen werd ingegeven door
de angst dat de stadhouder in de toekomst zou proberen de stedelijke wetgevende
colleges weer in zijn greep te krijgen. De stadhouder was echter niet het enige gevanr.
Om oligarchisering te voorkomen, en dit was het tweede element, werden tevens
controleorganen vanuit de burgerij voorgesteld. In Gelderland en Overijssel zocht
men deze volksvertegenwoordiging in een herwaardering van de oude gezworen
gemeenten; in Utrecht en Holland richtte men de nieuwe burgercommissies op. Een
van de problemen met de traditionele gezworen gemeenten was dat de leden ervan
steeds voor het leven benoemd waren geweest. Dit gegeven was voor sommige
patriotten onacceptabel. Zij vreesden dat deze controleorganen op hun beurt tot
oligarchische bolwerken zouden uitgroeien. De burgercommissies in Holland en
Utrecht waren daarentegen nieuwe organen. Hier was de algemene opvatting dan
ook dat de leden slechts voor een vaste termijn mochten worden aangesteld, of op
zijn minst steeds afzetbaar zouden moeten zijn. Op stadsniveau was het idee van
representatie zo al zeer ambigu. Tot de gekozen representanten behoorden
termijngebonden burgemeesters, permanente vroedschappen, termijngebonden leden
van de burgercommissies of permanente leden van de gezworen gemeenten. Behalve
in de lengte van hun aanstelling, verschilden de representanten ook van elkaar wat
betreft hun relatie tot de kiezers. Van de burgemeesters en vroedschappen werd
verwacht dat zij als deugdzame burgervaders ieder voor zich de gehele burgerij
vertegenwoordigden. De eerste trap van het kiesproces werd weliswaar op wijkbasis
georganiseerd, maar in de tweede trap verdween dit onderscheid. Het idee van
wijkrepresentatie lag echter weer wel besloten in de samenstelling van de
burgercommissies en de gezworen gemeenten. Dat er over de aard van de
representatieve volksregering zo spoedig misverstanden ontstonden is dus niet zo
verbazingwekkend. Er zijn echter geen patriotse auteurs geweest die gepoogd hebben
hierover opheldering te verschaffen door middel van een systematische analyse van
het begrip ‘representatie’.
Het patriotse idee van een representatieve volksregering steunde in theorie op de
onvervreemdbare volkssoevereiniteit. De belangrijkste, maar natuurlijk niet de enige,
bron voor die soevereiniteitsopvatting was ongetwijfeld de radicale uitwerking van
het Lockeaanse verzetsrecht in de politieke filosofie van Richard Price, Joseph
Priestley en Francis Hutcheson.6 In de praktijk steunde de patriotse representatieve
volksregering op een ingewikkeld kiessysteem en op representanten die door de
burgerij werden gecontroleerd. Onwillekeurig doen met name de kiesprodecures
denken aan de mechanismen in de oude Venetiaanse republiek, die ook in het werk
6
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van James Harrington in Engeland een rol speelden. Deze republikeinse traditie stelde
weinig vertrouwen in de publieke deugd van de burgers en trachtte de haast
onvermijdelijke
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corruptie te weren door middel van ingewikkelde procedures en institutionele
barrières. De patriotten noemden overigens noch Harrington noch Venetië in dit
verband, maar benutten het eigen verleden om hun institutionele verlangens te
legitimeren. Zowel het uit individuele natuurrechten afgeleide Lockeaanse verzetsrecht
als de institutionele mechanismen zijn in theorie moeilijk te rijmen met het ideaal
van publieke deugd uit het klassieke republikanisme. In de praktijk was de fusie van
deze tradities echter eerder regel dan uitzondering.
Zo kon het Lockeaanse recht van verzet zich onder andere door de klassiek
republikeinse machtskritiek ontwikkelen tot het idee van onvervreemdbare
volkssoevereiniteit. Het ideaal van publieke deugd en de bijkomende vrees voor
morele en staatkundige corruptie waren belangrijke elementen in dit
radicaliseringsproces. Hoe gevaarlijker men de corrumperende krachten inschatte,
des te drastischer moesten de remedies zijn. In deze denkwereld leefden ook de
patriotten. Vanuit hun klassiek republikeinse machtskritiek kwamen zij tot de
onthutsende constatering dat hun republiek in feite niet meer bestond. Volgens de
patriotten had de stadhouder de republiek van deugd veranderd in een stelsel van
selectieve bevoordeling en gehoorzaamheid. De manier waarop de stadhouder zichzelf
in woord en daad presenteerde, bevestigde voor de patriotten dat men met een zedelijk
verwilderde vorst en potentiële tiran van doen had. Willem V's avances ten aanzien
van de jonge freule Constance van Lynden ondersteunden die visie, evenals zijn
dankbare buiging in de Franse schouwburg te Den Haag, toen het Oranjegezinde
publiek applaudisseerde tijdens de opvoering van Corneilles Cinna on la clémence
d'Auguste. Alsof die alles nog niet genoeg was bleek bovendien dat ook vele regenten,
ondanks hun patriots voorkomen, in feite niet hereid waren om representatieve
volksregeringen in te voeren. Naast ‘monarchale’ vormen van corruptie, ontwaarden
de patriotten vanaf 1784 ook vele ‘aristocratische’ ondeugden. Wie het klassieke
ideaal van publieke deugd serieus nam - en er kan geen twijfel over bestaan dat de
patriotten dit deden - kon geen genoegen nemen met het idee dat burgers alleen
tijdens het aannemen van nieuwe regeringsreglementen of tijdens de verkiezing van
regenten hun soevereiniteit tot uitdrukking brachten. Van republikeinse burgers werd
verwacht dat zij voortdurend waakzaam waren en gewapend zouden optreden tegen
binnen- en buitenlands gevaar. Met minder dan een permanente soevereiniteit namen
de patriotten dan ook geen genoegen.
De combinatie van de juridische notie van een permanente volkssoevereiniteit en
het klassiek republikeinse ideaal van actief burgerschap leverde een belangrijk
spanningsveld op. Het beroep op ondeelbare volkssoevereinitiek en natuurlijke
rechten kon in principe tot de conclusie voeren dat aan ieder individu gelijke politieke
rechten toekwamen. Die consequentie werd vooral door tegenstanders van de
patriotten opgemerkt. Zelf trokken zij die conclusie niet. De patriotten zochten naar
verschillende criteria, zowel voor het actieve als het passieve kiesrecht. De bedoeling
was allerminst om ook de lagere klassen een reële invloed te geven, zeker niet in
steden waar de menigte grote sympathie koesterde voor het huis van Oranje. Toch
kende het stemrecht in steden met een patriots regeringsreglement, zoals Utrecht
(1786) en Haarlem (1787) weinig beperkingen. Het stemrecht gold echter alleen voor
de eerste trap van het kiesproces, waarbij kiesheren werden aangesteld. Om als
kiesheer te mogen optreden (de tweede trap) werd naar leeftijd en belastingbijdrage
gekeken. Voor het bekleden van regeringsambten (vroedschappen, burgemeesters)
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werden vanzelfsprekend nog hogere eisen gesteld. De patrioteen hadden een
natuurlijkte elite op het oog: regenten met bewezen verdiensten, intellectuele
capaciteiten en bovenal respect voor het feit dat in de ware republiek het volk zijn
representanten aanstelde en controleer-
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de. Het getrapte kiesstelsel zou de invloed van de lagere sociale groepen blijvend
beperken. In religieus opzicht lagen de zaken anders. In principe beoogden de meeste
democratische patriotten op termijn wél de politieke emancipatie van
‘gekwalificeerde’ katholieken en dissenters. Niet toevallig waren er relatief veel
doopsgezinden en katholieken onder de patriotten te vinden. Opvallend is evenwel
dat die emancipatie slechts zelden als doelstelling weed benadrukt. Deze geringe
aandacht moet vooral gezien worden als een bewijs van tactisch inzicht. Van der
Capellen tot den Pol zei al in 1784, zoals in hoofdstuk 2 gememoreerd, dat het voor
deze problematiek nog een halve eeuw te vroeg was, en niet voor niets is van het
streven naar politiek-religieuze emancipatie in het naar consensus strevende Leids
Ontwerp niets meer terug te vinden, nadat de redactiecommissie haar werk had gedaan
(zie hoofdstuk 8). In patriotse publikaties werd het natuurrechr dan ook nooit in
individuele zin geïnterpreteerd wanneer het op politieke invloed aankwam. Men
beperkte zich tot de vaststelling dat een ‘volk’, als collectief, natuurlijke politieke
rechten had, voortkomend uit een onvervreemdbare soevereiniteit.
Ondanks de duidelijke invloed van het klassieke ideaal van de actieve burger, zou
het te ver gaan om te beweren dat hier van een letterlijk herleven sprake was. In de
klassiek republikeinse traditie participeerde de burger metterdaad in het proces van
politieke besluitvorming, volgens het principe dat vrijheid gelegen was in regeren
en geregeerd worden. De patriotse opvatting verschilde hiervan toch aanzienlijk.
Hoewel zij zich in de praktijk voortdurend met politieke besluitvorming bemoeiden,
huldigden de patriotten in feite de representatie-gedachte. Zij waren ervan overtuigd
dat de meeste burgers niet in staat waren om over ingewikkelde politieke zaken te
oordelen. Daarentegen geloofden zij valuit in het vermogen van alle gekwalificeerde
burgers om goede bestuurders te kiezen en hen te controleren. Idealiter zouden de
gekozen regenten ware vaderen des vaderlands zijn, behept met de deugden van
Cicero, Cato en Brutus te zamen. De praktijk week daar in de jaren tachtig volgens
de patriotten veel van af. In hun ogen was de Republiek zo vermolmd door
corrumperende krachten, dat de volkssoevereiniteit vrijwel dagelijks in werking
moest treden. Dat deed niets af aan hun opvatting dat de ware republiek in feite een
representatieve democratic was. Ook in hun cultivering van het gewapende
burgerschap werd de klassieke inspiratie in typisch achttiende-eeuwse vormen
gegoten. Zo werd er bij voorbeeld geen principieel verzet gevoerd tegen de
aanwezigheid van een staand leger, aangezien die voor de contemporaine militaire
praktijk onontbeerlijk was. Wel streefde men naar een tegenwicht tegen de gevaren
die het handhaven van een leger, gecommandeerd door een vorst uit het huis van
Oranje, met zich meebracht, De provinciale burger-landmilities, die men steeds op
het oog had, zijn echter in deze periode niet tot stand gekomen. Wel werden in vele
steden gewapende corpsen opgericht. Van deze sprongen de exercitiegenootschappen
het meest in het oog. Dit waren niet slechts organisaties waar militaire oefeningen
werden gedaan ter verdediging van stad en vaderland, naar het voorbeeld van de
klassieke republieken. Zij functioneerden tegelijkertijd als politieke clubs en als
verenigingen waarin de achttiende-eeuwse burger zijn streven naar sociabiliteit kon
praktiseren. Dergelijke genootschappen, en met name de eraan gekoppelde
burgersociëteiten, waren volgens de scherpe pen van de patriot Gerrit Paape soms
ook wel eens te ‘gezellig’. Het klassieke Griekenland en Rome inspireerden zo vooral
tot een krachtige vaderlandsliefde en een vrijheidsopvatting die de publieke moraal
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centraal stelde bij de bescherming van individuele vrijheden. De patriotten gaven
daaraan vervolgens op eigen wijze gestalte. Het letterlijk overnemen van klassieke
gebruiken - politiek of militair - kwam eigenlijk niet voor.
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De patriotten hadden met het luid verkondigen van hun idealen de notie van
‘republiek’ in Nederland in feite grondig veranderd. Zij continueerden daarbij de
staatsgezinde afkeer van een dominante vorst. Over de volstrekt ondergeschikte
positie van erfstadhouder Willem V - waarom hem dan ook zijn wetgevende
bevoegheden moesten worden ontnomen - bestond tussen de staatsgezinde en de
democratische republikeinen geen wezenlijk verschil van inzicht. De staatsgezinden
hadden echter nooit een permanente ofwel onvervreemdbare volkssoevereiniteit
geaccepteerd en konden zich evenmin vinden in de manier waarop de patriotse
burgerij in de nieuwe republiek wenste te participeren. Rekesten en gewapende
bijeenkomsten, die steeds vaker als een uitvloeisel van de volkssoevereiniteit werden
verdedigd, leken in de praktijk weinig ruimte te laten voor regenten die liever in stilte
besluiten namen. ‘Stille politiek’ was in de jaren tachtig steeds moeilijker geworden.
Binnen de kortste keren werden geheime staatszaken niet alleen in pamfletten
gepubliceerd, maar ook nog in herinnering gehouden via ellenlange commentaren
in periodieke geschriften. De politieke pers was een nieuw fenomeen in de jaren
tachtig. De canfrontatie tussen de vele patriotse én orangistische periodieken (typische
‘aristocratische’ bladen waren er nauwelijks), is cruciaal geweest voor de ontwikkeling
en verspreiding van het nieuwe republikanisme (hoofdstuk 3). De periode vanaf
1766, met een stroomversnelling vanaf 1781, is zowel de tijd van een nieuw
republikeins besef, als van een nieuwe politieke cultuur.
Was Nederland in die opzicht uniek? In vergelijking met Amerika in dezelfde
periode zijn er zeker in ideologisch opzicht grote overeenkomsten. De retoriek van
vrijheid en slavernij typeerde ook de geschriften van de Amerikaanse kanr, hetgeen
overigens niet verwonderlijk is, aangezien men zich hier eveneens voor een belangrijk
deel oriënteerde op de Britse oppositielectuur. Ook in Amerika werden bij voorbeeld
Cato's letters zeer veel gelezen. Vergelijkbaar was ook de groce waarde die in
Amerika werd gehecht aan het ideaal van een gewapende burgermilitie als uitvloeisel
van de republikeinse plicht om beroepslegers van vorsten te kunnen weerstaan.
Tevens worstelden de Amerikanen, evenals de patriotten, hevig met de noties van
voolkssoevereiniteit en politieke representatie. Ook in Amerika radicaliseerden sinds
1776 de ideeën hierover en onderwierpen veel pamflettisten de representanten aan
de permanente soevereiniteit van de kiezers.7 Nu leidden deze problemen in de diverse
Amerikaanse staten al tot verschillende uitwerkingen. In de meeste staten trachtte
men het idee van een gemengde constitutie te handhaven door voor een
tweekamerstelsel te kiezen. In Pennsylvanië daarentegen werd in 1776 een veel
radicalere constitutie met een éénkamerstelsel ingevoerd. Geen van de Amerikaanse
staatsregelingen gold voor de patriotten echter als een werkelijk hervormingsmodel.
De door John Adams ontworpen constitutie van Massachusetts (1780) genoot
weliswaar bewondering, maar de verschillen met de uitgangssituatie in de Nederlandse
provincies waren toch te groot. In hoofdstuk 4 is reeds gewezen op de verschillen
tussen de Amerikaanse gouverneur in Massachusetts en de Nederlandse stadhouder.
De laatste functie was erfelijk en zou volgens de patriotten om die reden op geen
enkele wijze de wetgevende macht mogen beïnvloeden; de gouverneur daarentegen
werd voor termijnen gekozen en beschikte over een vetorecht. Dit recht van de
uitvoerende macht tegen gewone meerderheidsbesluiten van de wetgevende macht
was een essentieel onderdeel in de Amerikaanse politieke theorie van de ‘balanee of
7
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den gekozen bracht de patriotten niet op andere gedachten. Zij blevent geloven, niet
ten onrechte overigens, in de mogelijkheid de Republiek van onderaf te zuiveren.
Het zo min als de klassieke republieken, waren de nieuwe Amerikaanse staten dus
een werkelijk model voor praktische hervormingen. Amerika was, om de typering
van Schulte Nordholt te lenen, slechts een voorbeeld in de verte.
Is het patriotse republikanisme al moeilijk vergelijkbaar met de Amerikaanse staten
onder de ‘Articles of Confederation’, geheel onvergelijkbaar is de situatie in
1787-1788. De patriotten trachtten in 1787 hun republikanisme in concrete
hervormingen om te zetten en werden vervolgens vanaf september door Pruisische
legers het zwijgen opgelegd. In exact dezelfde maand legde het Amerikaanse Congres
de laatste hand aan het ontwerp voor de nieuwe federale grondwet. In 1787 en 1788
werd aan de overkant van de Atlantische Oceaan een heftig en innoverend debat
gevoerd over de essentie van de republikeinse staatsvorm. Het begrip ‘republiek’
veranderde daarbij drastisch van inhoud. In The Federalist nr. 10, ongetwijfeld de
meest becommentarieerde tekst van deze debatten, werden ‘republic’ en ‘democracy’
als verschillende politieke systemen beschouwd. In een republiek, zo heette het,
zouden alleen representanten de wetgevende taken uitoefenen en beperkte het volk
zich tot de verkiezingen. Ter voorkoming van corruptie zou bovendien
gebiedsuitbreiding van groot belang zijn in plaats van schadelijk.8 Beide elementen
ondersteunden de machtscentralisatie in een federale overheid en de opname van
nieuwe staten onder de voorgestelde grondwet. In de Amerikaanse historiografie is
de periode 1787-1788 uiteraard van cruciale betekenis. Niet toevallig is de discussie
over de ontwikkeling van ‘republicanism’ naar ‘liberalism’ voor dit historische
moment het felst. Was het klassieke ideaal van de participerende burger definitief
achterhaald of bleef dit concurreren met het sterk in opkomst zijnde ‘liberale’ idee,
waarin de individuele vrijheid bestond bij gratie van door de staat beschermde
natuurlijke rechten? De historiografie heeft hier geen beslissend oordeel kunnen
vellen. De Amerikaanse ontwikkeling van 1787-1788 was in ieder geval uniek, maar
de patriotten waren dat op hun manier ook. Hoewel het intellectuele niveau van bij
voorbeeld The Federalist hier nooit is gehaald, is ook in Nederland serieus nagedacht
over hervormingen. De patriotten ontwikkelden in de jaren tachtig een nieuwe, geheel
eigen variant van republikanisme. In tegenstelling tot de centralisatie van macht die
de federalisten in Amerika bepleitten, bleven de patriotten vasthouden aan het idee
dat vrijheid slechts optimaal kon gedijen in kleine politieke gemeenschappen,
beschermd door actieve burgers met een publieke moraal.
In de Bataafse tijd veranderde de inzet van het politieke debat. Zij die een patriots
verleden hadden waren in politiek-theoretisch opzicht al grondig geschoold in de
jaren tachtig. In 1795 werden zij evenwel met geheel andere problemen
geconfronteerd. Tussen 1795 en 1798 verkeerde de Bataafse Republiek in een
vergelijkbare fase als de Amerikaanse in 1787-1788. Dat de comtitutionele debatten
zouden leiden tot de eenheidsstaat, zoals die in 1798 werd uitgeroepen, stond niet
bij voorbaat vast. Er was een heuse staatsgreep (door onder andere Pieter Vreede en
Wybo Fynje) voor nodig om de impasse te doorbreken waarin de Bataafse Republiek
steeds duidelijker was komen te verkeren. Maar de worsteling over de staatsinrichting
8
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verlegd. De meest radicale Bataven van 1795 vertrokken vanuit andere
uitgangspunten, dan die welke door de meest radicale patriotten van 1787 waren
gehanteerd. De inzet was nu het ontwerpen van een geheel nieuwe grondwet voor
een republiek zónder erfstadhouder, mét een nieuwe nationale vergadering, en in de
schaduw van de Franse Revolutie. Het patriotse republikanisme was geëindigd in
1787.
In hoeverre kan men, gegeven deze opvatting, de jaren tachtig van de achttiende
eeuw nog als de voorgeschiedenis van het liberalisme zien? Reeds lang geleden
meende J.S. Theissen dat de grondwet van 1848 de toekomst was die de patriotten
‘in vizioenen’ hadden gezien.9 Dat beeld is door de these van C.H.E. de Wit verder
uitgewerkt. Tussen de patriotten en Thorbecke lag volgens De Wit een
vanzelfsprekende ontwikkeling. De Wits opvattingen zijn van alle kanten bestreden,
maar toch blijft men in de moderne historiografie het patriottisme zien als het
beginpunt van het moderne Nederland en van de ontwikkeling van het liberalisme.
Van Sas' these over de lange negenetiende eeuw en Stuurmans monografie over het
liberalisme gaan beide uit van een patriots beginpunt.10 Henk te Veldes studie start
in 1870, maar blikt wel terug naar de eerste eeuwhelft en heeft in zijn aandacht voor
het nationalisme als liberaal thema een duidelijk aanknopingspunt bij het argument
van Van Sas om de periode 1770-1914 als een aaneengesloten tijdperk te beschouwen.
Te Velde benadrukt daarbij de gemeenschapszin van de vroeg negentiende-eeuwse
liberalen, tot uitdruking komend in de samenhang die werd gezien tussen politiek en
moraal, tussen de staatkundige hervormingen en de ontwikkeling van de natie als
politieke gemeenschap. Als sleutel tot deze inzichten onthult hij onder andere ‘het
geheim van Thorbecke’, die met zijn metafoor van de natie als lichaam vooral de
voorwaarden voor een organische ontwikkeling wilde scheppen en niet tot een
werkelijk pluralistische maatschappijvisie in staat was.11 Nu is Thorbecke met zijn
intellectuele ontwikkeling in de Duitse Romantiek een verhaal apart en laat zijn
organische geschiedopvatting zich met de patriotten niet in verband brengen. Toch
was de lichaamsmetafoor, waarvan hij zich bediende, juist ook in het patriotse vertoog
een veelvoorkomend en essentieel talig concept om uitdrukking te geven aan het
beeld van de actieve, gekwalificeerde burger (men sprak nog niet van ‘census’) en
zijn publieke moraal. Vertoont de gemeenschapszin van de negentiende-eeuwse
liberalen op dit punt grote overeenkomsten met het republikanisme uit de achttiende
eeuw? Wellicht, maar rechtvaardigt die continuïteit dan ook de typering van het
patriottisme als ‘de wieg van het liberalisme’?12
Naar mijn overtuiging moet de laatste vraag met neen beantwoord worden.
Natuurlijk gaat het hier deels om een definitiekwestie en wellicht is er weinig te
winnen bij een historiografisch touwtrekken over de vraag waar en wanneer de term
‘liberaal’ dan wel ‘republikeins’ zou moeten worden geprefereerd. Bepaalde
elemeneen uit het democratische republikanisme van de patriotten zijn onder de term
‘liberalisme’ gaan voortleven. Het idee van een door staatkundige hervormingen
9
10
11
12

J.S. Theissen, Uit de voorgeschiedenis van het liberalisme in Nederland (Groningen/Den
Haag 1930) 17.
Van Sas, ‘De mythe Nederland’, passim; Stuurman, Wacht op onze daden.
Henk te Velde, Gemeenschaptzin en plichtsbesef. Liberalisme en nationalisme in Nederland.
1870-1918 ('s-Gravenhage 1992) 11-30.
Theissen. Voorgeschiedenis van het liberalisme, 17.
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geactiveerde natie, denkend en handelend vanuit een publieke moraal, behield zijn
aantrekkingskracht en leefde voort bij sommige liberalen in de negentiende eeuw.
De herontdekking van
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dit ‘republikeinse’ gedachtengoed in het negentiende-eeuwse ‘liberalisme’ is een
van de redenen waarom de laatste term uit zijn voegen barst en men soms liever een
geruststellend meervoud hanteert. Er was niet één, maar er waren verschillende
liberalismen.13 Voor wie vanuit negentiende-eeuws perspectief kijkt is een dergelijke
terminologische oplossing misschien vanzelfsprekend. De historicus van de late
achttiende eeuw zal hier echter moeite mee hebben. Hoewel ‘republikanisme’ als
term niet minder ambigu is dan ‘liberalisme’, is dit begrip voor de patriotse ideologie
en wellicht voor de doorwerking van onderdelen daaruit toch verre te prefereren.
Het patriotse republikanisme was, in zijn samenhang van denkbeelden, van een geheel
andere aard dan het politieke denken in latere jaren. Door hun antimonarchale
denkwereld, hun geloof in een sterk federaal bestel, hun klassiek gekleurde
burgerschapsideaal en hun overtuigende beroep op de onvervreemdbare
volkssoevereiniteit waren de patriotten uniek. Door hen te afficheren als
‘protoliberalen’ doet men hun politieke ideeën geen recht. Dat de patriotten - als de
‘tachtigers’ van het Nederlandse republikanisme - desondanks wel degelijk afscheid
namen van de politieke cultuur uit het ancien régime, bewijst vooral dat de periode
1780-1848 voor meer breuken in aanmerking komt dan tot dusverre is betoogd.

13

Vgl. Siep Stuurman, ‘Le libéralisme comme invention historique’ in: Siep Stuurman ed., Les
libéralisme, la théorie politique et l'histoire (Amsterdam 1994) 17-32.

Afbeelding 21: ‘Amsterdam in a dam'd Predicament, or The last Scene of the Republican
Pantomine’: Stadhouder Willem V stelt hardhandig orde op zaken in zijn kikkerland. Enkele
patriotten vluchten de hel in. De hoofdrolspeler in het republikeinse drama wordt vanuit de
loges door met elkaar kibbelende Europese vorsten aanschouwd. Op de achtergrond laat
prinses Wilhelmina haar achterste kussen door haar onderdanen. Engelse spotprent op het
herstel van Willem V in al zijn waardigheden, gepubliceerd op 1 november 1787. (Stichting
Alas Van Stolk, Rotterdam, nr. 4960)
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Bijlage 1
Ara, Derde Afdeling, Hof van Holland, criminele procesdossiers.
Dossier J.L. van Laar Mahuet, nr. 5527.1 (1785)
De hierin aanwezige pamfletten zijn (eerst niet gecatalogiseerde, dan alfabetisch naar
catalogus):
- Zegenwensch; aan Nederland, over de gegeven demisse. Door de heeren staaten
van Holland en Weil' Vriesland. Aan den hiring Louis van Bromwyk
Wolffenbuttel. Strekkende tot een donderslag voor de Engehche cabalisten
(gedicht, octavo, z.p., z.j.) 4p.
- Den staat, tegen de onbillyke eischen van het keizerlyke ministerie verdedigd.
En de hoope van Nederland opgewekt. Alom te bekoomen. à vier stuyvers
(octavo, z.p., z.j.) 16p.
- Antwoord van Byland aan de heere staaten, en bekentenis van zyne hoogheid
de prins van Oranje (gedicht, z.p., z.j.) één blad.
- Werd geadverteerd dat van het Hof der Wolfen is aangekomen de beruchte
Monsr. Dikpens, welke geduurende de invallende kermis, op 't dorp De Muitende
Rotten, en vervolgens op meer groote kermissen, de eer zal hebben te vertoonen;
de volgende waare en noch nooit vertoond zynde nieuwe toneelspellen, ... (z.p.,
z.j.) één blad. [fictieve advertentie]
- Aan de Edele Groot Agtbare Heeren de zes en dertig raaden deezer stad
Amsterdam (z.p., z.j.) één blad.
- Copie request aan haar edel groot mogende mynen heeren de staaten van
Holland en Westfries-Land, pan alle de bakkers in 'sHage, die zeer importante
schuldeischers zyn van den hertog Louïs van Bronswyk Wolfenbuttel (Den Haag,
21 augustus 1784) 2p.
- Circulaire missive van L. hertog van Brunswyk, aan de meesten zyner bekendste
en getrouwste vrienden in Nederland by deszelvs vertrek uit s' Hertogenbosch
geschreven (Amsterdam: H. Arends, 'sHage: d'Agé, Rotterdam: Kraaft, Utrecht:
Ras) (octavo) 2p.
- Echo of patriotsche weerklank op eenige vragen gedaan by een wandeling aan
de Y-kant (z.p., z.j.) één blad.
- Tweede iets voor de Republiek (octavo, z.p., z.j.) 8p.
- Gebed in nood, voor de inwoonderen van Nederland, om moed, standvastigheid
en oprechte vaderlandsliefde, in den uitgeborsten oorlog tegen Joseph den IIden,
bygenaamd de regtvaerdige. In dichtmaat (gedicht, octavo, z.p., z.j.) 7p.
[‘regtvaerdige’ onderste boven gedrukt]
- De braave Johan (gedicht, z.p., z.j.) 4p.
- Nieuw-jaars wensch aan alle ware patriotten en beminnaars van 't vaderland
(gedicht, Holland 1785) 7p.
- De donderslag voor Wolfenbuttel of het treffende weêrligt: een donderend versje
(gedicht, z.p., z.j.) één blad.
- Aan den hertog by het geven zyner demissie, door de heeren staaten van Holland
en West-Vriesland' (gedicht, z.p., z.j.) één blad. [2 × aanwezig]
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- Twee puntdichten; waar van het eene is, een bewys dat onze prins niet goed is:
en het tweede, reden gegeven, waarom hy den hertog niet raad van te vertrekken
(z.p., z.j.) één blad.
- Jaloursen Joseph of aankomst van dikke Louis. Toneelspel in een bedryf. Ten
Weenen by Joseph Keizer (octavo, z.p., z.j.) 16p. [mét prent] [Broekema 2817;
FM 4610]
- Heuglyk vooruitzigt, of vaderlandsche droom. Tweede druk (octavo, z.p., z.j.)
p. 5-16. [Broekema 2819]
- Oranjes A/P/E/ boek. Geschikt voor de zogenaamde patriotten, en beminnaars
van de schoone oranjekleur. Al die verraar van 't land wil weezen, moet eerst
dit A, P, E, boek leezen (z.p., z.j.) 16p. [prijs 6 stuivers] [Broekema 2878]
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- Vaderlandsche liederen voor het genootschap van wapenhandel, ter spreuke
voerende: Voor Vrijheiden Vaderland, te Leyden (Leiden: Cornelis Heyligert,
1784). [Broekema 2884]
- Beredeneerde catalogus van een fraaije en capitaale inboedel, bestaande in
allerlei schoone meubelen, kostbaare paarlen, juweelen, goud- en zilverwerk,
keurlyke porceleinen, groepen en beelden, superbe lywaaten, en deftige kleederen
van Engelsche manufactuur; mitsgaders een zeer schoone collecte van konstige
en rare schilderyen, tekeningen, rariteiten en oudheden, musicale instrumenten
en muziek; en laatstelyk, een nette verzameling van boeken, in verscheiden
faculteiten, zynde alle (behalven de beschadigde) wel geconditioneerd; breeder
in deeze catalogus verweld. Alles met veel moeiten en kosten in veele jaaren
byëen verzameld door den hertog Louis van Bronswyk Wolffenbuttel. Zullende
het bovenstaande by executie verkogt worden in 's Hage den 1ste October dezes
jaars, door de makelaars: Jan Bourgonje en Barend Mom, by wien nader
onderrigt te bekomen is. De catalogus word uitgegeven: In 's Hage by J.P.
Gosse, en te bekomen te Amsterdam by Arends en Uurling (octavo, z.p., z.j.)
22p. [Knuttel 20526]
- De keizer onder twee spinnen, en een gouden vlieg. Een staatkundige fabel
(gedicht, z.p., z.j.) één blad. [Knuttel 20729]
- Project of plan ter redding van het vaderland! Strekkende om niet alleen het
keizerlyk krygsvolk te doen deserteeren. Maar teevens om door vermeerdering,
van soldy, de troepen deezer staat aan te moedigen, als ook om nog twintig
duizend man melitie infantery en twee duizend man cavallery, of anders twaalf
duizend man gewapende burgers te voet en twee duizend te paard op de been
te kunnen brengen. Waar toe de somma geld op een gemaklyk voor den burger
staat draagende wys word aangeweezen. Door N.F.H. geb. V.S. (Utrecht: A.
Stubbe, 1784) (octavo) 32p. [Knuttel 20733]
- Copia eener missive van Prins Willem de Vyfde aan de Wel Edele Groot
Achtbare die van den gerechte der stad Amsterdam geschreven (z.p., z.j.) één
blad. [met oranje rand en zogenaamd ondertekend door Willem prins van Oranje,
4 September 1784] [Knuttel 20757]
- Laatste woarden van Louis van Bronswyk Wolfenbuttel tegen Willem den Vyfden
(gedicht, z.p., z.j.) één blad. [Knuttel 20793]
- Patriottische slagttyd: zynde een St. Nicolaas present voor de anti-patriotten
(gedicht, octavo, z.p., z.j.) 16p. [mét prent] [Knuttel 20807; FM 4616]
- Aan myne landgenoten, by het uiskomen van een konstplaat, verbeeldende de
hellevaart van een landverrader (gedicht, octavo, z.p., z.j.) 3p. [Knuttel 20812;
FM 4608]
- Iets voor de Republiek (octavo, z.p., z.j.) 8p. [Knuttel 20867]
- Iets voor Nederland, en voor de burgery van Amsterdam in 't byzonder (octavo,
z.p,, z.j.) 8p. [Knuttel 20879]
- Zamenspraak tusschen een vaderlands patriot, loontrekkende prins-man, oude
niets-wetende vrouw en jonge Amsterdamsche lichtmis over het jongst geledenen
oproer en bewegingen binnen Leyden dese loopende maant juny van anno 1784
voorgevallen. Libertatem nemo bonis nisi cum anima amisit (z.p. 1784) 28p.
[Knuttel 20912]
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- Iets voor den schrijver van het Godt en mensch lasterend libel. Getiteld Iets
voor Edam, Leyden enz. (octavo, z.p., z.j,) 16p. [Knuttel 20916; toegeschreven
aan P. Vreede]
- Verklaring van de konst-plaat, verbeeldende de helle-vaart, van een
land-verrader (z.p., z.j.) één blad. [FM 4608]
- Jan Bourgonje en Barent Mom, makelaars. Zullen op vrydag den eersten october
dezes jaars by executie verkoopen: een fraaije en capitaale inboedel ... (z.p.,
z.j.) één blad. [groot formaat] [FM 4609?]
- Gepast antwoord van den heere De Gyzelaar aan zyne hoogheid prins van
Oranje; hekeldicht (z.p., z.j.) één blad. [Petit 7191]
- Hermodius Friso, Aan Godt (Amsterdam 1784) 16p. [mét prent op titelblad]
[Petit 7257]
- Butillus of de verrader des ryks, gestraft. Treurspel in drie bedryven (Holland
1784) (octavo) 22p. [Petit 7263]
- Twee spotprenten. [FM 4595 en 4612]
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Geraadpleegde archieven
Afkortingen
ARA:

Algemeen Rijksarchief Den Haag

RA:

Rijksarchief

GA:

Gemeentearchief

ara:
- Eerste Afdeling,
Archief J.D. van der Capellen
Archief van de familie Fagel
- Tweede Afdeling,
Archief van de familie De Constant-Rebecque
Archief P.A. Dumont-Pigalle
Archief van de familie Van Nagell
- Derde Afdeling,
Archief C. de Gijzelaar
Hof van Holland, criminele procesdossiers

ra Gelderland:
Archief van de familie Van der Capellen

ra Utrecht:
Archief van de familie Huydecoper

ra Drente:
Archief van de familie Van Heiden Reinestein

ga Amsterdam:
Rechterlijk archief, Schoutsrol 1784-1787
Archief van de familie Bicker

Huisarchief van de familie Schimmelpenninck (Diepenheim):
Collectie R.J. Schimmelpenninck A5, AG en A7
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Koninklijk Huisarchief Den Haag:
Archief Willem V

Koninkljke Bibliotheek Den Haag:
Archief R.M. van Goens

Provinciale Bibliotheek Friesland (Leeuwarden)
Collectie J.H. Swildens

Geraadpleegde bronnen en literatuur
Afkortingen:
Van Alphen: Alphen, G. van, Catalogus der pamfletten van de bibliotheek der
Rijskuniversiteit te Groningen 1542-1853 (Groningen 1944).
Atlas Van Stolk: Rijn, G. van en C. van Ommeren, Atlas Van Stolk, Katalogus
der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelyk de geschiedenis van Nederland
verzameld door A. van Stolk Cz (11 dln.; Amsterdam, 1895-1933)
Broekema: Broekema, J., Catalogus van de pamfletten, tractaten, enz. aanwezig
in de provinciale bibliotheek van Zeeland (Middelburg 1892).
CSA: Catalogus van de boekwerken, pamfletten enz. behoorende aan de
historische verzameling der schutterij te Amsterdam (1888; supplement-catalogus
1894; tweede supplement-catalogus 1903).
FM: Muller, Frederik, Beredeneerde beschrijving van Nederlandse historieplaten,
zinneprenten en historische kaarten (4 dln.; Amsterdam 1863-1882; herdruk
Amsterdam 1970).
Knuttel: Knuttel, W.P.C., Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende
in de Koninklijke Bibliotheek (8 dln.; 's-Gravenhage 1889-1916).
Petit: Petit, Louis D., Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Verzamelingen
van de bibliotheek der Rijks Universiteit te Leiden (4 dln.; 's-Gravenhage
1882-1934).

BMHG:

Bijdragen en Mededelingen van het
Historisch Genootschap

BMGN:

Bijdragen en Mededelingen betreffende
de Geschiedenis der Nederlanden

TvG:

Tijdschrift voor Geschiedenis
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Periodieken:
- Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen,... (Amsterdam: A. van der
Kroe/Yntema en Tieboel, 1779-1785)
- Annales politiques, civiles, et littéraires du dix-huitième siècle (Den Haag: P.F.
Gosse, 1777-1780)
- De Batavier (Leiden: Frans de Does, 1784-1787)
- De Borger (Utrecht: J. van Schoonhoven en comp., 1778- 1780)
- De correspondent, in drie verzamelingen (Utrecht: J.M. van Vloten, 1784)
- Courier du Bas-Rhin (Cleves, 1782-1801)
- Courier van Europa (Amsterdam: Allart en Holtrop, 1783-1785)
- The Critical Review: or, Annals of Literature LIV (1782)
- Diemer- of Watergraafs-meersche Courant (Amsterdam: J. Verlem, 1781-1783)
- De Friessche Patriot (Leeuwarden: J. Boltjes, 1785-1787)
- 's Gravenhaegsche Courant (1708-1795)
- Hedendaagsche Vaderlandsche Letter-oefeningen,... (Amsterdam: A. van der
Kroe/Yntema en Tieboel, 1772-1778)
- Hollandsche Historische Courant (Delft: W. Fynje, 1775-1788)
- De Hollandsche Spectator (Amsterdam: Hermanus Uytwerf, 1731-1735; tweede
druk, Amsterdam: K. van Tongerlo en F. Houttuyn, 1756)
- Janus, Suum Cuique 1747-1787 (Holland: Cornelius Hondius, Cornelisz., 1788)
- Lettres Hollandoises, ou correspondance politique, sur l'état de l'Europe,
notamment de la République des sept Provinces-Unies (Amsterdam 1779-1781).
- Maandelyksche uittreksels, of boekzaal der geleerde waereld (Amsterdam
1772-1811)
- Monitor, of vertoogen, betrekkelyk tot de staatkundige en zedelyke huishouding
der Nederlandsche Republiek, en tot andere gewichtige onderwerpen
(Amsterdam: M. Schalekamp, 1780)
- The Monthly Review; or, Literary Journal LXVI (1782)
- De Nassausche en Pruisische Couriers in Compagnie (Rotterdam: Johannes
Bal, 1785-1788)
- Nederlandsche Courant (Amsterdam: W. Holtrop, 1783-1786)
- Nieuwe Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen,... (Amsterdam: A. van
der Kroe/J. Yntema, 1786-1790)
- Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken (1782-1798) [1782: Amsterdam/Leiden,
Erven van F. Houttuyn/P. van der Eyck en D. Vygh; 1783-1793,
Leiden/Amsterdam, P. van der Eyck en D. Vygh/J. van der Burgh en zoon;
1794-1798: Amsterdam, J. van der Burgh en zoon].
- Nieuwe Nederlandsche Jaerboeken (Amsterdam/Leiden: Erven van F.
Houttuyn/Pieter van der Eyk [vanaf 1769 met D. Vygh] 1766-1781)
- Oprechte Haarlemsche Courant (Haarlem: Johannes Enschede en zoonen,
1777-1795)
- De Ouderwetse Nederlandsche Patriot ('s-Gravenhage: P.F. Gosse, 1781-1782;
Rotterdam: Bennet en Hake, 1782-1783)
- De Philarche of Vorsten-vriend (Rotterdam: J.P. Kraeft, 1785)
- De Politieke Kruyer (Amsterdam: J. Verlem, 1782-1787)
- Le Politique Hollandais (Amsterdam: J.A. Crayenschot, 1781-1784)
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- De Post naar den Neder-Rhyn (Rotterdam: J. Hendriksen, 1782-1784)
- De Post van den Neder-Rhyn (Utrecht: G.T. van Paddenburg, 1781-1787)
- Reinier Vryaarts openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte
kennis van de vaderlandsche historie;... (z.p., 1781-1784)
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- De Republikein (Amsterdam: M. Schalekamp, 1795-1797)
- De Republikein aan de Maas (Rotterdam: De Leeuw en Krap, 1786-1787)
- Staatkundige bydragen van Adolus den Opmerker (Utrecht: J.M. van Vloten,
1784)
- De Staatsman, of on partydige redeneringen over de merkwaardigste
gebeurtenissen van onze tyd,... (Utrecht: B. Wild, 1779-1781; Amsterdam: J.
Allart en W. Holtrop, 1781-1785)
- De Toneelspelbeöordeelaar (Amsterdam 1784)
- De Toneelspel-beschouwer (Amsterdam 1783-1784)
- De Vaderlander (Amsterdam: Erven van F. Houttyn, 1775-1778)
- De Vaderlandsche Staatsbeschouwers, overweegende alles wat 'er binnen en
buiten het vaderland omgaat, en tot deszelfs belang betrekking heeft (z.p., z.j.
[ca.1784-1788])
- De Vredebazuin (Rotterdam: J. Hofhout, 1783-1785)
- De Vrije Nederlander, verdedigende de eer eener onafhanglijke republiek,...
(Amsterdam: J. Weppelman etc, 1785)
- Zuid-Hollandsche Courant (Woerden: L. Paling, 1781?-1787)

Boeken, pamfletten en egodocumenten (tot 1815):
Alle publikaties zijn gerangschikt naar jaar van uitgave. De gehanteerde volgorde
per jaar is als volgt: eerst de uitgaven zonder catalogusnummer (zo mogelijk in
alfabetische volgorde naar auteur), dan de catalogi op alfabetische volgorde. Per
catalogus is vervolgens een numerieke volgorde aangehouden. Publikaties van
dezelfde auteur in één jaar staan daarom niet altijd achter elkaar.

1714
- [Lockhart, George], Memoirs concerning the affairs of Scotland, from queen
Anne's accession to the throne, to the commencement of the union of the two
kingdoms of Scotland and England, in May, 1707... (Londen 1714).

1722
- Brieven door een voornaam lord en lid van het parlement van Groot-Britanjen,
op den naem van Cato geschreven, behelzende, een zeer levendig tafereel van
het gedrag der gewezene bewindhebbers van de Zuid-Zee-Kompagnie, als mede
van den val van die kompagnie, en van al het geen daar omtrent in Engeland
is voorgevallen (Delft 1722).
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1737
- [Beaufort, Lieven de], Verhandeling van de vryheit in den burgerstaet
(Leiden/Middelburg: Samuel Luchtmans/Leendert Bakker, 1737).

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

300

1739
- [Vries, S. de], De bedrogen liefde, Of de slavin, in mevrous ledikant. Klugtspel
door D.v.S. (Deventer: Gerrit Steinfort, 1739).

1749
- [Wagenaar, Jan], Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der
nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid van Holland, van de vroegste tyden
af (21 dln.; Amsterdam: Isaak Tirion, 1749-1759).

1752
- Brieven over de vryheid, en het geluk des volks onder een goede regeering; in
't Engelsch uitgegeeven op den naam van Cato, en nu naar den vyfden druk in
't Nederduitsch vertaald (3 dln; Alkmaar 1752-1754).

1755
- Trenchard, John en Thomas Gordon, Cato's letters: or essays on liberty, civil
and religious, and other important subjects (4 dln., Londen 1755; herdruk New
York 1971).

1760
- Montagu, E.W., Reflections on the rise and fall of the antient republicks. Adapted
to the present state of Great Britain (tweede druk; Londen 1760).

1761
- Schomaker, J.W., De krygskunde, het vaderland nuttig, en de ingezetenen
gemakkelyk gemaakt. Of te ontwerp, waar na, onder de goedkeuring en het
gezag van de Hooge Overigheid, een corps vrywilligers kan werden opgeregt
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en geoeffent in al, hetgeen de bescherming van 't vaderland komt te vorderen
(Utrecht 1761).

1763
- Engelberts, E.M., Verdediging van de eer der Hollandsche natie (Amsterdam
1763; tweede vermeerderde druk Amsterdam 1776). [Broekema 2034 en 2137]
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1772
- [Paulus, Pieter], Het nut der stadhouderlyke regering, aangetoond by gelegenheid
der geboorte van Willem Frederik, prince van Oranje en Nassau; erfstadhouder,
capitein generaal en admiraal der verënigde Nederlanden (1772; tweede druk
1773). [Knuttel 19024]
- [Wolff-Bekker, E.], De onveranderlyke Santhorstsche geloofsbelydenis. In rym
gebragt door eene zuster der Santhorstsche gemeente. (z.p., z.j.). [Broekema
2082]

1774
- Burgh, James, Political disquisitions: or, an enquiry into public errors, defects,
and abuses. Illustrated by, and established upon facts and remarks extracted
from a variety of authors, ancient and modern. Calculated to draw the timely
attention of government and people to a due consideration of the necessity, and
the means, of reforming those errors, defects, and abuses; of restoring the
constitution, and saving the state (3 dln.; Londen: E. and C. Dilly, 1774-1775).
- [Styl, Simon], De opkomst en bloei van de Republiek der Vereenigde
Nederlanden; voorafgegaan door eene verhandeling over de opkomst en den
ondergang van oude en hedendaagsche republieken (Amsterdam/Harlingen:
Petrus Conradi/F. van der Plaats & junior, 1774).
- Fletcher, Andrew, Staatkundige verhandeling over de noodzakelykheid eener
wel ingerigte burger landmilitie. [J.D. van der Capellen vert.] (z.p., z.j.).
[Broekema 2904]

1775
- Paulus, Pieter, Verklaring der Unie van Utrecht (3 dln; Utrecht: J. van
Schoonhoven en comp., 1775-1777).
- [Capellen, J.D. van der], Advis door jonkheer Johan Derk van der Capellen tot
den Pol, over het verzoek van zyne majesteit den koning van Groot Brittanie,
raakende het leenen der Schotsche brigade, op den 16 december 1775, ter
staatsvergadering van Overijssel uitgebragt, en in de notulen dier provintie
geïnsereerd (z.p,, z.j.). [Knuttel 19069]
- Brief van een vyand der kwaadspreekendheid aan zyn vriend te Rotterdam;...
(Amsterdam: Erve Houttyn, z.j.). [Knuttel 19071]

1776
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- Le sens commun, addressé aux habitants de l'Amérique... (Rotterdam: J. Hofhout
en E. Wolfsbergen, 1776). [Knuttel 19114]
- Price, Richard, Aanmerkingen over den aart der burgerlyke vryheid, over de
gronden der regeering, en over de regtveerdigheid en staatkunde van den oorlog
met Amerika ... [J.D. van der Capellen vert.] (Leiden: L. Herdingh, 1776; tweede
druk 1777). [Knuttel 19116]
- Hollandsche vrymoedige bedenkingen, over het alom bekende gedrukte advis
van jonkheer J.D. van der Capellen tot den Pol, briefsgewyze voorgesteld door
een J.....R. (z.p., 1776). [Knuttel 19128]
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1777
- Algemeene bibliotheek, vervattende naauwkeurige en onpartydige berigten van
de voornaamste werken, in de geleerde waereld alom van tyd tot tyd uitkomende
(5 dln.; Amsterdam: Jan Dóll, 1777-1786).
- Cerisier, A.M., Tableau de l'histoire générale des Provinces-Unies (10 dln.;
Utrecht e.a.: J. van Schoonhoven en comp., 1777-1778/Utrecht: B. Wild,
1779-1784).
- Nassau la Leck, L. Th. graaf van, Brieven over de Noord-Amerikaansche
onlusten, den waarschynlyken uitslag dier oorlog, en den invloed die deeze
gebeurtenisse zoude kunnen hebbe, zo op de belangens van Europa in 't
algemeen, als van deezen staat in 't byzonder (6 dln.; Utrecht: G.T. van
Paddenburg, 1777-1779). [Knuttel 19152-19155, 19185-19186 en 19230]
- Price, Richard, Nadere aanmerkingen over den aart en de waarde der burgerlyke
vryheid en eener vrye regeering ... [J.D. van der Capellen vert.] (Leiden: L.
Herdingh, 1777). [Knuttel 19143]

1778
- Capellen, Robert Jasper van der, Gedenkschriften van jonkheer Alexander van
der Capellen, heere van Aartsbergen, Boedelhoff, en Mervelt,... (2 dln.; Utrecht
1777-1778).
- E.H.J. [F.A. van der Kemp], Aenmerkingen over de verklaering der Unie van
Utrecht, door den wel edelen heere en meester Pieter Paulus, in drie brieven
aen een heer van regeering (1778).
- Capellen tot den Poll Johan Derk van der, Vertoog over de onwettigheid der
drostendiensten in Overyssel uitgesprooken en overgegeeven op den landdag
in 't voorjaar deezes jaars 1778 binnen Campen gehouden (Leiden: L. Herdingh,
1778). [Knuttel 19207]
- Q.N., Tweede brief over de drostendiensten in Overyssel door een heer uit
Twenthe, aan een koopman te Amsterdam geschreven. [Knuttel 19212]

1779
- J.B.C. [F.A. van der Kemp], Jonkheer Johan Derk van der Capellen heer van
den Pol beschreven in de ridderschap van Overyssel. Regent (Leiden: L.
Herdingh, 1779).
- Kluit, A., Inwijdingsrede over 't recht 't welk de Nederlanders gehad hebben,
om hunnen wettigen vorst en heer, Philips, koning van Spanje, aftezweren
(Leiden: Johannes le Mair, 1779).
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- Nassau la Leck, L. Th. comte de, Lettre de messire Louis Theodore, comte de
Nassau la Leck &c &c a monsieur Linguet, avocat &c. auteur des Annales
Politiques, Civiles & Litteraires, du Dixhuitieme Siècle... (Utrecht: G.T. van
Paddenburg, 1779). [Knuttel 19326]
- Nassau la Leck, L. Th. graaf van, Briev van jonkheer Lodewyk Theodorus grave
van Nassau la Leck &c. &c. aan den heer advocaat Linguet, schryver der
Annales Politiques, Civiles & Litteraires onzer achttiende eeuw (Utrecht: G.T.
van Paddenburg, 1779). [Knuttel 19327]
- J.Q. Drie brieven aan den wel ed. hooggeleerden heere A. Kluit (Amsterdam
1779). [Knuttel 19328]
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1780
- Junius Brutus Secundus Friso [F.A. van der Kemp], Verzameling van
staetspapieren tot de Vereenigde Nederlanden betrekkelyk (Leiden: L. Herdingh,
1780). [Knuttel 19390]
- Memorie door den heere Yorke, den 10. november 1780 aan haar hoog mogende
overgegeven, uit het Fransch vertaalt, en verzelt van eene gepaste aanspraak
aan 't volk van Nederland in 't algemeen, en aan de inwoonders der stad
Amsterdam in 't byzonder (Amsterdam, z.j.). [Knuttel 19395]
- Nassau la Leck, Lodewyk Theodorus grave van, Politike brieven over verscheide
gewichtige onderwerpen, betreklyk, zo tot het staatkundig als huishoudelyk
bestier der Republiek (Utrecht: G.T. van Paddenburg, 1780), [Knuttel 19462]

1781
- Kortbondig bericht, behelzende het oogmerk, de behandeling, den korten inhoud
en proeve van het voortreflyk staatkundig tydschrift den Staatsman,...
(Amsterdam 1781).
- Verzameling van de constitutiën der vereenigde onafhanglyke staaten van
Amerika, benevens de acte van onafhanglykheid, de artijkelen van confederatie,
en de tractaten tusschen zyne allerkristelykste majesteit en de Vereenigde
Amerikaansche staaten (2 dln.; Dordrecht: Frederik Wanner, 1781-1782).
- Junius Brutus [F.A. van der Kemp], Verzameling van stukken tot de dertien
vereenigde staeten van Noord-America betrekkelyk (Leiden: L. Herdingh, 1781).
- Zillesen, Cornelis, Onderzoek der oorzaaken van de opkomst, het verval en
herstel, der voornaamste oude en hedendaagsche volken (6 dln.; Utrecht: G.
van den Brink, Jansz., 1781-1784).
- [Goens, R.M. van], Politiek vertoog over het waar sistema van de stad van
Amsterdam,... (z.p., 1781). [Knuttel 19759]
- Hollands praatje tusschen drie personen Jan, Cornelis en Willem, rakende de
tegenwoordige tyden en zaaken met Engeland, en dienende tot wederlegging
van zekere zamenspraak voorkomende in het weekelyks blaadje van de Post
van den Neder-Rhyn, nr. 10 en 13 (z.p., z.j.). [Knuttel 19673]
- Openhartige gedachten van een vaderland lievend Nederlander (z.p., 1781).
[Knuttel 19787]
- [Hoefnagel, N.], Het polietiecque goud-schaaltje, waarop de memorie der wel
edele groot achtb. heeren burgemeesters en raaden der stad Amsterdam, en de
missive van den veldmaarschalk hertog Louis van Brunswyk, tegens elkander
staatkundig en onpartydig gewoogen worden (Amsterdam: Dirk Schuurman,
z.j.). [Knuttel 19800]
- De onschuldt; of den heere hertog Louis v. Brunswyk veldt-maarschalk in dienst
der hoog mog, heeren staten generaal, vrymoedig van de hem opgelegde blaam
voor de geheele waereldt vrygepleit, en de regering van Amsterdam in een
daglicht, naar verdiensten geplaatst (z.p., 1781). [Knuttel 19815]
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- Aan hunne edelmogende de heeren van Holland en West-Friesland; betreffende
het infame liebel, voerende tot tytel: Aan de wel edele groot achtbare regeering
der stad Amsterdam... (z.p., z.j.). [Knuttel 19827]
- Aanmerkingen op de consideratien en welmeenend advis van het patriottisch
genootschap, onder de zinspreuk Pro Veritate, Pace, Libertate & Justitia...
(z.p., 1781). [Knuttel 19828]
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- [Hoefnagel, N.], De toets-steen, toets-sende waar het by toekomt men hun hoog
mogende, zyne doorl. hoogheid, de raad van staaten, de regeeringen van
Dordrecht, Haarlem en Amsterdam, mitsgaders beproefde en getrouwe edelen
deezer landen en braave patriotten heeft zien schenden, zonder dat zulke
eerrovery belet wierd of nog belet word, en nu den heere hertog Louis van
Brunswyk geattakeerd word, men aanstonds is bedacht 't zelve door hoog gezag
te beteugelen. Onder de zinspreuk: Waarheid Spreken Is Geen Lasteren
(Amsterdam: Dirk Schuurman, z.j.). [Knuttel 19833]
- De patriottische artz, betoogende de schaadelyk- en verderfelykheid der
slaapzucht en aanweizende de onfeilbaare hulpmiddelen dienende zo wel ter
bevoordering als ter geneezing van de voorsch: ziekte: welke hulpmiddelen
door gem: artz op eene zeer toevallige wyze ontdekt, en door verscheidene
proefneemingen bevonden zyn zeeker te gaan (z.p., z.j.). [Knuttel 19836]
- Aanhangsel op de bylage tot de Vaderlandsche Historie door I. Wagenaar
kunnende mede dienen tot een bij voegzel op de Historie van het
Stadhouderschap door den heere abt. Raynal (uyt het Fransch vertaald) (Parijs:
Jean Hardy, 1785). [Knuttel 19867]
- Nacht-praatje tusschen Louw en Krelis, over een op Kattenburg, op straat
gevonden gedrukt boekje, genaamt: Aan het volk van Nederland (z.p., z.j.).
[Knuttel 19868]
- Antwoord van 't goede volk van Nederland, aan den verborgen schrijver des
briefs, gevonden op de straaten der voornaamste Hollandsche steden den 25
en 26 september 1781 (Amsterdam 1781). [Knuttel 19869]
- Consideratien over het placcaat door de gedeputeerden staaten 's lands van
Utrecht. Den 3de october 1781 afgekondigt tegens een boekje genaamd: Aan
het volk van Nederland (Antwerpen: Justus Roelof Jonas, z.j.). [Knuttel 19870]
- Vrymoedige aanmerkingen op het berucht werkje, betyteld: Aan het volk van
Nederland. In eenen brief van een' heer te Utrecht aan zynen vriend in 's
Gravenhage (z.p., 1781). [Knuttel 19872]

1782
- Beredeneerde missive van een burger te Amsterdam aan den schryver van den
Post van den Neder-Rhyn... ('s-Gravenhage 1782). [Van Alphen 1474]
- Missive, betreffende de zo beruchte aanspraak Aan het volk van Nederland
(Holland 1782). [Van Alphen 1475]
- De waarheid spreekende soldaat, of aanspraak van een soldaat van het regiment
van Nostnitz, aan den Kapitein Generaal Willem de V Prins van Oranje, enz en
dankzegging aan Amstels, Utrechts en Gornichems edelmoedige burgery (z.p.,
z.j.). [Broekema 2830]
- Briev van Janus Batavus, uit s'Hage aan zyn vriend Paulus Ernstig (s'Hage
1782) 2; [Knuttel 19987]
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- Redenkundige bedenkingen over 't regt gebruik van de maandelyksche
bedestonden, en aanwyzing der oorzaken van 's lands onheilen (z.p., 1782).
[Knuttel 19992]
- Smeekschrift, van de Nederlandsche joodsche natie, aan de christenen hunne
landgenooten; wegens den aanstaanden dank- vast- en bede-dag (z.p , z.j.).
[Knuttel 19994]
- Briev van een lid-maat der gereformeerde kerk aan den schryver of de schryvers
van het zo berugte weekblad de Ouderwetse Nederlandsche Patriot; wegens
den hoon in hunne drie nommers, te weeten XXVIII, XXIX en XXX, den wel
eerwaarden en zeer geleerden heer J.A. Blanck, predikant te Utrecht aangedaan,
over deszelvs vaderlandsche leerreden, op den algemeenen dank-, vast- en
bededag, den 1 maart 1782 uitgesprooken (z.p., z.j.). [Knuttel 19997]
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- Scheffer, J.F., Het waare oogmerk van 'slands vaderen, in de bedestonden
ontdekt, en in eene opentlyke aanspraak,..., aan de Lutherse gemeente te
Rotterdam voorgesteld... (Rotterdam 1782). [Knuttel 19998]
- [Bernard, F.], Vrye gedachten van een burger over het verval van 't gemeenebest
der Vereenigde Nederlanden (Holland 1782). [Knuttel 20101]
- [Irhoven van Dam, W. van], Vyfde missive van Candidus, aan den schryver van
het Politiek Vertoog, dienende ter wederlegging van hezelve (Rotterdam 1782).
[Knuttel 20108]
- Het verraad ontdekt en de verraaders genoemd. Die Neêrlands val bedoelen,
in een Echte Brief, gevonden op maandag morgen, vroeg, den 22 july 1782.
tusschen Oestgeest en de Postbrug. Geadresseerd aan hun edel mogende de
staaten van Friesland (z.p., z.j.). [Knuttel 20114]
- Schets van 't hof aan eenen waaren patriot (Deutichem: D. Os, 1782), [Knuttel
20131]
- Aanspraak en nieuwe-jaars wensch van den Klapperman van Staat, aan alle
hooge en laage staats- en stands-persoonen, in Neerland; op den eersten dag
des jaars 1782 (z.p., z.j.). [Knuttel 20132]
- [Capellen, J.D van der], An address to the people of the Netherlands, on the
present alarming and most dangerous situation of the republick of Holland;
showing the true motives of the most unpardonable delays of the executive power
in putting the republick into a proper state of defence, and the advantages of
an alliance with Holland, France and America (Londen: J. Stockdale, 1782).
[Knuttel 20137]
- [Vreede, Pieter], De Oranjeboomen (Holland, z.j.). [Knuttel 20142]
- Beknopte schetze der uitmuntende daeden van de stadhouders in de Veréénigde
Nederlanden, zedert de afzweering van Philips de II, tot op den huidigen dag
toe (z.p., z.p.). [Knuttel 20156 en 20760]
- Leerreeden aen myne land-genooten, geschikt om uitgesprooken te worden in
de hofkapel van Z.D.H. P.... V.. O..... Uit het Fransch vertaald ('s-Gravenhage:
by P.F. Gosse, ‘met byzonder privilegie van zyne hoogheid. In het eerste jaar
der herleevende vryheid en in het 34ste jaar onzer verdrukking’). [Knuttel 20169]
- Brief over de waere oorzaak van 's lands ongeval, gevonden tusschen Utrecht
en Amersfoort... (z.p., 1782). [Knuttel 20171]
- Pertinent of omstandig verhaal van een aardige klucht die 'er onlangs is
voorgevallen tusschen zyne hoogheid Willem de Vyfde, en de freule van Lynden
met de baron Constant, collonel en capitein onder de Zwitsersche Gardes in
Den Haag (z.p., z.j.). [Knuttel 20179]
- Explication de la planche Moriatur Orange; Verklaring van de plaat Moriatur
Orange (z.p., z.j.). [Knuttel 20183]
- De donderslag, der schuldigen, weegens de onheilen der landen (Holland z.j.).
[Knuttel 20186]
- [Smits, D.W.], Verdeediging van de stadhouderlyke regeering en het
stadhouderlyke Orange-huys ... (Rotterdam: Bennet en Hake, 1782). [Knuttel
20198]
- [Smits, D.W.], Advocaat voor de vrye staatsbestiering der Vereenigde
Nederlanden (Holland 1782). [Knuttel 20199]
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- Aanspraak van den hertog Louis van Brunswyk Wolfenbuttel veldmaarschalk
van deezen staat &c. &c. &c. aan zyn doorl: hoogheid Willem Vde prince van
Orange en Nassau &c. Neerlands dierbre en geliefde erf-stadhouder &c. &c.
&c. by gelegenheid van het neemen van zyn afscheid en vertrek na zyn
gouvernement 's Hertogenbosch (z.p., z.j.). [Knuttel 20230]
- De naakte waarheid; of de onverwagte ontdekking (z.p., z.j.). [Knuttel 20271]
- Lierzang voor den beruchten Elie Luzac, advocaet te Leyden toen hy voor zyn'
schoonzoon, Le Jeune, door voorspraek van Louis ... eindelyk zynen prins een
ambt had afgetroggeld (z.p., z.j.). [Knuttel 20281]
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- Vraag en antwoord by geleegendheid, dat de heer en mr. Le Jeune schoonzoon
van mr. Elie Lusac den eerloozen befaamd advocaat en boekverkooper te Leyden
tot raad in de domeinen van zyn hoogheid Willem de V. prince van Orange &c.
&c. &c. wierd verheven (z.p., z.j.). [Knuteel 20282]
- Bericht uit het ryk der dooden, toegezonden aan de oliekoekbakker der zeven
dorpen in brand daar de schout en secretaris uithangt. Bevattende een
zamenspraak tusschen mr. Hendrik Assuerus Wttewaal, heere van Stoetewegen,
en mr. Bartholomeus de Gruyter, heere van Groenewoude, in leven
burgemeesters en raaden in de vroedschap der stad Utrecht, en mr. Jan Frederik
Röell, in leven secretaris der politie derzelve stad. Om te dienen tot een byvoegsel
van de Biographia Ultrajectina of gulde legende van de Stichtse Sinterklaas,
cum suis (z.p., 1782). [Knuttel 20286]
- Kenschetsende lof-zang, voor de onverbeterlyke voorstanders der Engelschen,
de begunstigers der overweldiging en de gezwooren vyanden, der rechten en
vryheeden van ons vaderland,... (Bommel 1782). [Knuttel 20290 en 20291]
- Missive van den heer L.V.J. aan den heer P.G.Z. inhoudende de waare redenen,
en motiven, die zeven regenten der stad Dordregt hebben weerhouden, om tot
de bewuste conventie toe te treeden;... (z.p., z.j.). [Knuttel 20296]
- Copie missive van een heer van Rotterdam, aan zynen vriend te Amsterdam,
over de goedvinding van de pluraliteit der heeren vroedschappen in de eerst
gemelde stad om geene recommandatien van zyne hoogheid meer te
respecteren;... (z.p., november 1782). [Knuttel 20299]
- Interessant vertoog over het bedanken voor zyne doorlugtige hoogheids
recommandatien door de vroedschappen van verscheide aanzienlyke steden
van Holland gedaan;... (z,p., z.j.). [Knuttel 20300]
- Vrymoedige brief van een' Geldersch regent aan een' regent der stad Zutphen;
bevattende, onder anderen, een onderzoek, in hoe verre den prinse erfstadhouder
toekome het begeeven van ampten en commissien, in de steden der Geldersche
provincie - het misbruik van dien - en middelen die ter redres noodig zyn... (z.p.,
z.j.). [Knuttel 20303]
- Echt en omstandig bericht wegens het gesmeede dog mislukte oproer in 's Hage
voorgevallen, op vrydag den 6 december 1782. Voorgesteld in een brief van
een heer uit 's Hage, aan zyn vriend in Amsterdam (z.p., z.j.). [Knuttel 20314]
- Joekoenus [Joeke Gravius], Kenschetz der Friesche premiers, of de laagheid
der heerschzucht (Leeuwarden: Tjerk Raakstra, 1782). [Knuttel 20342]
- Cordate brief van een heer van Amsterdam aan een heer in 's-Gravenhage...
(z.p., 1782). [Knuttel 20350]
- Eerbidige doch niet minder ernstige aanspraak, aan alle patriottische regenten
in Nederland:... (z.p., 1782). [Knuttel 20355]
- Batavus Indignatus, Het volk van Nederland aan Willm de Vde (z.p., z.j.). [Petit
7109]

1783
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- [Goens, R.M. van], ‘Memorie over het plan van conduite 't welk de ware
vaderlandsche regenten, byzonder in de land-provintien, zouden kunnen en
behooren te houden bij de tegenwoordige troubelen’ (30 november 1783) in:
Brieven aan R.M. van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende III,
254-274.
- Kemp, Fr. Adr. van der, Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie
betrekkelyk (8 dln.; Utrecht: B. Wild, 1783).
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- Het genootschap van wapenhandel onder de zinspreuk: Pro Patria et Libertate,
aan de manhafte schuttery deezer stad Utrecht (1783). [CSA 426]
- Staatkundige aanmerkingen dienende tot nadere verklaaringe van de waare
bedoelinge der befaamde leerrede, genaamd: het gedrag van Israël en
Rehabeam, ten spiegel van volk en vorst, ... ('s-Gravenhage: Thomas van Os,
1783). [Knuttel 20397]
- Vervolg op het eeuwigduurend politiek zak-memorie-boekje zo wel voor edelen
en regenten als voor burgers en boeren van Nederland (Holland 1783). [Knuttel
20398]
- Priestleij, J., Proeve over de algemeene gronden van regeering en over den aart
van politieke en burgerlyke vryheid [J.D. van der Capellen vert.] (Leiden: L.
Herdingh, 1783). [Knuttel 20399]
- De voortreflykheid van een vryen staat; benevens de middelen om het genot der
vryheid te behouden (Amsterdam: M. Schalekamp, 1783). [Knuttel 20401]
- De vryheid (Amsterdam: Johannes Allart, 1783). [Knuttel 20402]
- Byvoegselen tot den eersten en tweeden druk van De vryheid. (z.p., z.j.). [Knuttel
20403]
- Politieke bedenkingen over een onlangs in 't licht gegeeven werkje genaamd
De Vryheid, voorgesteld in een brief van een heer te Amsterdam, aan zyn vriend
te Leeuwaarden (Amsterdam: Dirk Schuurman, 1783). [Knuttel 20404]
- [Vreede, P.], Beoordeelend en ophelderend verslag van de verhandeling over
de Vryheid. ... Door den schryver der Zaemenspraeken van Waermond en
Vryhart (z.p., z.j.). [Knuttel 20405]
- Dank-offer der vryheid, aan de heeren W.A. Hilverding, en C. Passé. Wegens
het uitmuntend uitvoeren hunner caracters in het burgervryheits toneelspel
Brutus. Op Amstels schouwburg vertoont, op zaturdag den 20ste van herfstmaand
1783 (z.p., z.j.). [Knuttel 20408]
- Brief van R.M. van Goens, aan zyn intieme boezenwriend Pierre Gosse junior,
Haagsche courantier. By geleegenheid dat dezelve courantier zich den 13 en
14 deezer tot twee differente reizen ondernam om zich op te hangen of op te
knoopen; doch telkens door zyn zoon Pierre Frederik Gosse, boekverkooper
van zyn doorluchtige hoogheid daarin verhinderd is geworden (z.p., z.j.).
[Knuttel 20450]
- Missive van Petrus Hofstede, professor en predikant te Rotterdam, den 9
december 1781, geschreven aan zijn vriend Johan Barueth, in leven predikant
te Dordrecht, waar uit men de geheime correspondentie van die beruchte
schrijvers, met de Ouderwetsche Nederlandsche Patriot klaarlyk bespeurd, en
met wiens medeweten en om wiens wille dezelve in het licht gekomen is (z,p.,
z.j.). [Knuttel 20452]
- Het schaedelyke van het stadhouderlyke huis, als het is verbonden, met het
kapiteins generaalschap, en admiraal generaalschap, uit oude stukken, aan
hunne hoog moogende, de heeren staaten generaal der Vereenigde
Nederlanden... (z.p., z.j.). [Knuttel 20479]
- [Hoefnagel, N.], De levens-beschryving, van de prins Louis, van Bronswyk
Wollefen-Buttel veldmaarschalk deezer staat... (z.p., z.j.). [Knuttel 20523]
- [Hoefnagel, N.], De drie boeken der antichrist; vervattende de onchristelyke
bedryven, van een Spaanschen, ende drie Nederlandsche voorlopers, der
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antichrist, en eindelyk, de gruwelstukken, ende de verscheining der antichrist
zelve; ende met bewysplaatsen dat hy uit Brunswyk ende Wolffenbuttel is
gekoomen ende in de Nederlanden verscheenen... (z.p., z.j.). [Knuttel 20524]
- Marck, F.A. van der, Redenvoering van F.A. van der Marck over de liefde tot
het vaderland, te bestuuren en overeenkomstig met de redelyke en gezellige
natuur der menschen. Of over den waaren aard van het zogenaamde patriotismus
(Deventer/Amsterdam: G. Brouwer/J. Allart, 1783). [Knuttel 20559]
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- Een zevental verzen, waar van één op den braaven ridder Van de Capelle tot
den Pol, één op de geslagene medailjes, en de vijv andere, op de dessertstukken,
gebruikt ter maaltijd, tot aankweking van waare vaderlandliefde, op zaturdag
den 26ste april 1783 in de Doelen, op de Garnaalenmarkt, te Amsterdam
(Amsterdam: J.L. van Laar Mahuet, z.j.). [Knuttel 20609]
- De burger-vriend. Of gemeenzaame gesprekken tusschen een' Utrechts
burger-officier, met zyne twe rotsgezellen, Gozewijn, een' gegoeden burger, en
Jan, een' werkman (z.p., z.j.). [Knuttel 20671]
- Gesprek tusschen twee burgers Willem en Jan en hun korporaal over het
genootschap van wapenhandel te Utrecht (z.p., z.j.). [Knuttel 20673]
- Het tweede iets voor Utrechts burgeren... (z.p., z.j.)
- Het derde iets voor Utrechts burgeren... (z.p., z.j.). [Knuttel 20683]
- [Capellen ed., J.D. van der], Berigt, wegens het aanstellen van gecommitteerden
uit de burgery der stad Zwolle, benevens de acte van qualificatie voor dezelve
(z.p., z.j.). [Knuttel 20710]

1784
- De geest der wetten, door den heere baron De Montesquieu. Uit het Fransch
vertaald door mr. Dirk Hoola van Nooten, ... Met wijsgerige en staatkundige
aanmerkingen, zo van eenen onbekenden, als van den vertaaler (4 dln;
Amsterdam: Willem Holtrop, 1783-1785).
- Meerman, J. de, Discours qui a remporté le prix de l'Académie Royale des
Inscriptions et Belles-Lettres, de Paris sur la question proposée en 1782:
Comparer ensemble la ligue des Achéens 280 ans avant J.C., celle des Suisses
en 1307 de l'ere chrétienne, & la ligue des Provinces-Unies en 1579; Dèveloper
les causes, l'origine, la nature & l'objet de ces associations politiques (Den
Haag 1784).
- Pfranger, Johann Georg, Der Mönch von Libanon (1782), als: De monnik van
Libanon. Een vervolg op Nathan de Wyze. Uit het Hoogduitsch [S. de Vries
vert.] (Deventer: L. Leemhorst, 1784).
- Slingelandt, Simon van, Staatkundige geschriften (4 dln.; Amsterdam, Petrus
Schouten, 1784-1785).
- Wetten voor het genootschap van wapenhandel Voor Vryheid en Vaderland
opgericht binnen Leyden den 16. maart 1784. [CSA 365]
- Redenvoering aan de gewapende burgerij in Neerland (Utrecht, J.M. van Vloten,
1784). [Knuttel 20743]
- De prince vlag, oranje boven (z.p., z.j.). [Knuttel 20752]
- Momus Secundus aan zyne excellentie den hoog edelen en hoog welgeboren
heere Louis van Brunswyk Wolfenbuttel, veldmaarschalk &c (z.p., 1784).
[Knuttel 20781]
- Vaderlandsch sermoen over de dimissie van den heere hertog van Wolffenbuttel,
door hun ed. gr. mog. de heeren staeten van Holland en West-Friesland (z.p.,
z.j.). [Knuttel 20785]
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- Inventaris van alle roerende en onroerende goederen, van den in leven zynde
trouwhartigen veldmarschalk van dezen staat; den heere hartog Louis van
Brunswyk Wolvenbuttel... (z.p., z.j.). [Knuttel 20791]
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- Beredeneerde catalogus van een fraaije en capitaale inboedel, ... Alles met veel
moeiten en kosten in veele jaaren byëen verzameld door den hertog Louis van
Bronswyk Wolffenbuttel. Zullende het bovenstaande by executie verkogt worden
in 's Hage den 1ste October dezes jaars, door de makelaars: Jan Bourgonje en
Barent Mom, by wien nader onderrigting te bekomen is. De catalogus word
uitgegeven: in 's Hage by J.P. Gosse, en te bekomen te Amsterdam by Arends
en Uurling (z.p., z.j.). [Knuttel 20792]
- Drie puntdichten (z.p., z.j.). [Knuttel 20800]
- Patriottische slagttyd: zynde een St. Nicolaas present voor de antipatriotten
(z.p., z.j.). [Knuttel 20807]
- Défense des Belges-confédérés, des souverains respectifs de leurs provinces,
& de leurs respectables & zélés magistrats;... (2 dln.; Holland 1784). [Knuttel
20844 en 20845]
- [Cerisier, A.M. en J.H. Swildens], Grondwettige herstelling van Nederlands
staatswezen zo voor het algemeen bondgenootschap, als voor het bestuur van
elke byzondere provincie;... (2 dln.; Amsterdam: J. Allart, 1784-1786). [Knuttel
20853 en 21282]
- [Bellamy, J.], Leerrede voor het volk van Nederland, naar Nehemia IV. vs.
14-17 (Holland 1784). [Knuttel 20860]
- [Luzac, E.], Vaderlandsche Brieven (1784-1785). [Knuttel 20880]
- Pointen tot redres der bezwaaren op het regerings-reglement van de jare 1674,...
(z.p., 1784). [Knuttel 20953]
- Missive aan den heer P.P.J. Ondaatje, dienende tot wederlegging der missivens
van Adolus den Opmerker, geadresseerd aan den wel edelen zeer geleerden
heer mr. Joan Fredrik Gobius junior, advocaat te Utrecht (Utrecht: G.T. van
Paddenburg, 1784). [Knuttel 20960]
- Twee missivens behelzende toeligtende aanmerkingen voor de burgers en
inwoonders van Utrecht over den oorsprong als inhoud van het uitgebragte
staatsrapport en daaraan gevoegd concept reglement reformatoir van regeering.
In dato 1 sept. 1784 (z.p. 1784). [Knuttel 20965]
- Middelen tot herstel van Neerlands vryheid of republicainsche raadgevingen,
aan de burgers en ingezetenen van Nederland. Byzonder der drie overheerde
provintien Utrecht, Gelderland en Overyssel (Holland 1784). [Petit 7250]

1785
- Haller, Albert van, Fabius en Cato of de republikeinsche regering. Eene
Roomsche geschiedenis (Utrecht: B. Wild, 1785).
- Kemp, Fr. Adr. van der, Nalezing van stukken tot de militaire jurisdictie
betrekkelyk (2 dln.; Utrecht: B. Wild, 1785).
- Semper Idem, Bedenkingen omtrent het geen Utrecht betreft, noodzaaklyk voor
alle de bewoonders der zeven provinçien (z.p., z.j.).
- Prijsverhandelingen ter beantwoording der gedaane vraag door een genootschap
van vrye Friezen, nopens de beste instellingen voor de vry corps en schutteryen,
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door de E.E. heeren Johan Georg Herbig, ... Harmanus Oneïdes, ... en Jacob
van Manen, Adz ... (Harlingen/Amsterdam: Petrus Contadi/V. van der Plaats,
1785). [Broekema 2903]
- Schimmelpenninck, R.J., Verhandeling over eene wel ingerigte volksregeering
(Leiden: Frans de Does, 1785). [Broekema 2964]
- Zillesen, Cornelis, Welmeenende raad aan myn vaderland (Dordrecht: A. Blussé
en zoon, 1785). [Knuttel 21021]
- [Kluit, A.], De souvereiniteit der staaten van Holland,... (Groningen 1785).
[Knuttel 21039]

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

310
- [Dumont-Pigalle, P.A.], Bedenkingen over het oorsprongelyk berusten der
oppermacht by het volk; - over de onvervreemdbaarheid der natuurlyke rechten
des volks; - over deszelfs recht om voorstellingen en vertogen te doen aan hun,
welke hetzelve besturen, en hen, des noods, voortelichten en te onderrichten; en om zyne wettige rechten te handhaven, zo menigmaal men inbreuk op dezelven
maakt. Wordende deze Bedenkingen voorgegaan door een herdruk, van een
klein, zeer zeldzaam en zeer zonderling boekje, eertyds uitgegeven door een
Rotterdammer, en tegenwoordig gedeponeerd in de boekwinkel van L. Herdingh,
te Leyden (Leiden: L. Herdingh, 31 augustus 1785). [Knuttel 21040]
- Demofilus, Zakboek van Neerlands volk, voor patriotten, antipatriotten,
aristokraten en prinsgezinden. ... Met eenige aanteekeningen verrijkt door de
schryvers van het Dordrechts gedenkboek (Dordrecht: Hendrik de Haas, 1785).
[Knuteel 21041]
- Ontwerp om de republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van
regent en burger, van binnen gelukkig en van buiten gedugt te maaken [= Leids
Ontwerp] (Leiden: L. Herdingh, 1785). [Knuttel 21045]
- Paape, Gerrit, De aristocraat en de burger (Rotterdam: J. Krap, 1785). [Knuttel
21046]
- De aristokratie ontmomd en heilzame raadgevingen aan de ingezetenen der
zeven Vereenigde Nederlanden, die ongelukkiglyk aan de antipatriotische party
zyn verknocht. Door een vriend des volks (Holland 1785). [Knuttel 21046a]
- [Bellamy, J. ?], Vaderlandsche bespiegelingen (Utrecht: J.M. van Vloten, 1785).
[Knuttel 21048]
- Smits, D,, Verdeediging van de stadhouderlyke regeering en het stadhouderlyk
Orange-huys, zynde een tweede vervolg op d'inleiding genaamd de
schaadelykheid der tweedragt in de Republiek, ... (Rotterdam: C.R. Hake, 1785).
[Knuttel 21054]
- [Francq van Berkheij, J. 1e], Snerpende hekelroede van eene echte vrank en
vrije batavier (z.p., z.j.). [Knuttel 21056]
- [Ondaatje, P.J.J.Q.], Elftal Utrechtsche brieven (Utrecht 1785). [Vgl. Knuttel
21230]

1786
- Schomaker, J.W., Ontwerp eener drieledige burger-krygs-instelling of eener
opvoeding voor de jongelingen in ons vrye Nederland; opzerlyk ingericht, om
hen tot nuttige burgeren voor den staat, - en tot even zulke leden voor de
maatschappy aan te kweeken (Amsterdam: Hendrik Gartman, 1786). [Knuttel
21278]
- Zillesen, Cornelis, Aanmerkingen op het Leydsche Ontwerp der gewapende
corpsen in Holland (Haarlem: C. van der Aa, 1786). [Knuttel 21283]
- Demofilus, De eer en het recht van Hollands inwoonders verdeedigd tegen de
aanmerkingen van den heer C. Zillesen, op het ontwerp der gewapende corpsen
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in Holland, om de republiek van binnen gelukkig en van buiten gedugt te maaken
(Dordrecht: Hendrik de Haas, 1786). [Knuttel 21284]
- Anonymus Belga [Petrus de Wacker van Zon], De adel (z.p., 1786). [Knuttel
21299]
- [Schimmelpenninck, R.J. ?], Bedenkingen over het aanstellen van regenten, in
een vry gemeenebest, waarin aangetoond word, volgens eene Grondwettige
Herstelling, al het geene in agt genoomen moet worden omtrent het verkiezen
van regenten en overheden, welke persoonen tot de vrye verkiezing van regenten
gerechtigd zyn, en welke daar van behooren uitgelaaten te zyn, over de
stadhouderlyke recommandatien en van het reglement, concerneerende de
bestelling der stad Utrecht, geschikt om tot een byvoegsel, op het werk, de
Grondwettige Herstelling te dienen (Holland 1786; tweede druk, Holland: J.
Verlem, 1787). [Knuttel 21300 en 21515]
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- De pligt van ieder waar patriot, in het tegenwoordig, voor der burgeren vryheid
en leeven allergevaarlykst tydstip, en hoe ieder, naar zyne byzondere
omstandigheden op de meest geschikte wyze ter bescherming van 't vaderland
kan en moet medewerken (Haarlem: François Bohn, 1786). [Knuttel 21306]
- Harmodius Friso [Pieter Vreede], Het gestoorde naaypartydje van Willem de
Vde. Kluchtspel. In één bedryf (Zurich: Orell, Gesner, in Comp., 1786). [Knuttel
21324a]
- Reglement voor de burger-societeit te Amsterdam, opgericht den 1 februari
1786 (z.p., z.j.). [Knuttel 21386]
- Leeuwen, Th. van, Aan de wel edele heeren bestuurderen; exerceerende en
honoraire leden, donateurs en donatrices, leden van verdiensten en verdere
begunstigers en voorstanders van het wapen-genootschap, onder de spreuk Tot
Nut der Schutterij (Amsterdam 1786). [Knuttel 21390]
- Reglement voor de burger-societeit, Ter Bevordering van Eendragt, opgericht
binnen Leyden, den 1. october 1786 (Leiden: Johannes van Tiffelen, z.j.).
[Knuttel 21415]

1787
- Kluit, A., Academische redevoering, over het misbruik van 't algemeen
staatsrecht, of over de nadeelen en onheilen, die uit het misbruik in de
beoefeninge voor alle burgermaatschappijen te verwachten zijn (Leiden 1787).
- [Verbrugge, Ph.], De waare vryheid. Door enen vryheid-lievenden Nederlander
(Kleef: J.W. Hannesmann, augustus 1787).
- P. Patria [Gerrit Paape ?], Het recht en de verpligting der weldenkende
schutteryen en burgercorpsen, om onwaardige regenten uit de regeering te
zetten (Holland 1787). [Van Alphen 1732]
- Paape, Gerrit, De geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland
(Delft: Gerardus Verbeek, 1787). [Van Alphen 1738-1741]
- Wagenaar, J., Historische verhandeling over de natuur, uitneemendheid en
paalen der waardigheid van stadhouder in de Vereenigde Provincien
(Amsterdam: Erven P. Meijer en G. Warnars, 1787). [Broekema 3087]
- De patriot in de eenzaamheid. Of proeve van bespiegelingen ter opwekkinge
van vaderlands en vryheids-liefde (tweede druk; Amsterdam: L. Nutbey Lz,
1787). [Knuttel 21511]
- [Swildens, J.H.], Kort begrip van de verbetering der Amsterdamsche
regeerings-form (Amsterdam: Emenes en De Vries, 1787). [Knuttel 21512]
- Paape, Gerrit, Grondwettige Herstelling van het geluk der Nederlandsche
maatschappy, volgens de wysgeerte en menschkunde (Rotterdam: De Leeuw
en Krap, 1787). [Knuttel 21513]
- Paape, Gerrit, Het patriottismus (Rotterdam: De Leeuw en Krap, 1787). [Knuttel
21514]
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- Dyk, Jacob van, De welberaaden stap voor 't vaderland, gedaan door de stad
Haarlem, op den 30 januari 1787 (Haarlem: A. Loosjes Pz, 1787). [Knuttel
21515a]
- Canter de Munck, Johan, De tegenswoordige regeeringsvorm der zeven
vereenigde provintien, gehandhaafd en verdeedigd, ... Tegen het ontwerp der
volksregeering, vervat in zeker werk, betyteld: Grondwettige Herstelling van
Nederlands Staatswezen, uitgegeeven te Amsterdam, by J. Allart (Middelburg:
Hendrik en Marinus van Osch, 1787). [Knuttel 21538]
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- Copia. Algemene provintiale vergadering, bestaende uit gedeputeerden van
krygsraeden, gewapende genootschappen, geconstitueerden en patriottische
societeiten of corporatien op beschryving van de leeden van de commissie der
gewapende burger-corps van Holland ter expeditie der militaire zaken, te
Woerden residerende, gehouden in het huis van de burger-societeit in de Nes
te Amsterdam, op vrydag 24 augustus 1787, voormiddag. [Petit 7485]

1788
- [Luzac, E.], De voor- en nadeelen van den invloed des volks op de regeering,
... (3 dln.; Leiden: Luzac en Van Damme, 1788-1789).
- Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken,... (50 dln.;
Kampen: J.A. de Chalmot, 1788-1794).

1790
- Copien van echte stukken betrekkelyk zekere onderhandeling tusschen Willem
den Vyfden, prins van Oranje en Philippus Verbrugge, gewezen predikant te
Koedyk, schryver van den Post naar den NederRhyn en den Hardloper van
Staat... (Holland 1787). [Knuttel 21636]
- Recueil van stukken. Alle andere en verdere verdeediging van mr. Jan Willem
Kumpel voorgaande (Leiden: Karel Delfos en zoon, 1790). [Knuttel 21964]

1792
- Rendorp, Joachim, Memorien, dienende tot opheldering, van het gebeurde
geduurende den laatsten Engelschen oorlog (2 dln.; Amsterdam 1792).

1793
- Wiselius, Samuel Iperuszoon, De staatkundige verlichting der Nederlanderen,
in een wijsgerig-historisch tafereel geschetst (1824; tweede druk, Brussel: Brest
van Kempen, 1828). [licht bewerkte versie van verhandeling uit 1793]

S.R.E. Klein, Patriots Republikanisme

1794
- Catalogus van eene kostbare verzameling van boeken, in allerlei wetenschappen
en talen, benevens verscheiden muzyk-werken, welken zullen verkogt worden
ten sterfhuize van wylen den heer Simon de Vries in de Polstraat te Deventer,
op dingsdag den 1. april 1794. en volgende dagen; en wel des morgens te
beginnen precies ten half tien uuren en des nademiddags ten twee uuren; zullende
de boeken des vrydags, saturdags en maandags voor de verkoping des morgens
van 10 tot 12, en des namiddags van 2 tot 4 uur kunnen bezien worden (Deventer:
Lucas Leemhorst en L.A. Karsenbergh, 1794). [Universiteitsbibliotheek
Cambridge: 7880 c. 91]
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1798
- Paape, Gerrit, De onverbloemde geschiedenis van het Bataafsch patriottismus,
van deszelfs begin tot op den 12 junij 1798 toe (Delft: M. Roelofswaart, 1798).
[Van Alphen 2003]

1804
- Kumpel, J.W., ‘Curriculum vitae’ (Leiden, 16 april 1804).
[Universiteitsbibliotheek Amsterdam: HS IC5]
- Metelerkamp, A.H., Het voormalig aloud staats- stadhouderlyk- en stedelyk
bestuur van Holland, in deszelvs voornaamste grondtrekken geschetst
(Rotterdam: Cornel en Van Baalen, 1804).

1806
- Aa, C. van der, Geschiedenis van het leven, character, en lotgevallen van wijlen
Willem den Vijfden, prince van Oranje en Nassau (5 dln.; Amsterdam: Johannes
Allart, 1806-1809).

1807
- Water, J.W. te, Handelingen der jaarlyksche vergadering van de maatschappy
der Nederlandsche letterkunde te Leyden (1807) 1-25.
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