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'Lieve Hemel, wat zijn wij langzaam', verzuchtte Gidsredacteur Byvanck in zijn 
bespreking van het boek dat de Fransman Legrand in 1894 publiceerde over de 
Bataafse Republiek1. In het grondig onderzoek van onze geschiedenis waren we 
nog niet veel verder gevorderd dan tot de eerste jaren van Willem III, de stadhou
der wel te verstaan, en in de Batavieren schenen we meer belang te stellen dan 
in de Bataven, aldus Byvanck. Toch zou hij willen volhouden dat 

de beteekenis dier Bataafsche geschiedenis voor onzen tijd zoo groot is, dat ze nauwlijks 
overschat kan worden. Ten eerste is ze niet dof en zonder luister. Ze bezit, in haar begin
jaren, een krachtig element van blijdschap en opgewondenheid. Ten tweede ontdekt die 
historie ons het karakter van onze tegenwoordige geschiedenis... 

Het boek dat de aanleiding vormde tot deze ontboezeming kon Byvanck overi
gens nauwelijks bekoren, maar hij hoopte dat het tenminste zou prikkelen tot een 
'hernieuwd onderzoek van een verwaarloosde periode onzer geschiedenis'. 
Na de soms uitvoerige commentaren van tijdgenoten was Legrands La Révoluti-

on frangaise en Hollande. La République Batave eigenlijk de eerste echte mono
grafie die over de Bataafse revolutie verscheen2. Kon men het al ietwat 
beschamend vinden dat de auteur hiervan een Fransman moest zijn, het was zelfs 
een tikkeltje pikant. Legrand was namelijk niet zo maar een Fransman. Hij was 
de Franse gezant in Nederland en zijn historiografische interventie riep onwille
keurig herinneringen op aan de rol die zijn ambtsvoorgangers in de laat-
achttiende-eeuwse Republiek hadden gespeeld. Wie evenwel een eenzijdige bena
dering had gevreesd, werd al snel gerustgesteld. De gezant had oprecht zijn best 
gedaan de Frans-Bataafse alliantie van beide kanten te laten zien. Wat het boek 
zijn waarde gaf was dat hij zich had gebaseerd op materiaal uit Franse en Neder-

1. W.G.C. Byvanck, 'Een Fransch boek over de geschiedenis der Bataafsche Republiek', De Gids, 
LIX (1895) ii, 360-371. 
2. L. Legrand, La Révolution francaise en Hollande. La République Batave (Parijs, 1894). Het 
boek verscheen in het Nederlands onder de titel Geschiedenis der Bataafsche Republiek (Arnhem, 
1895), met een waarderend voorwoord van W.H. de Beaufort. 
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landse archieven. Hiermee is dan meteen vrijwel alles gezegd wat over deze mo
nografie aan positiefs te melden valt. Legrand kwam niet veel verder dan een vrij 
bloedeloos relaas. De Bataafse revolutie zag hij als een imitatie van de Franse 
waartoe Frankrijk de stoot had gegeven en die door Fransen werd gecontroleerd. 
Hoezeer de Bataafse vrijheidszin er ook naar streefde zich te doen gelden, haar 
invloed ging nooit verder dan Frankrijk goed vond. Hij vond dat de Bataven hun 
revolutie zo snel mogelijk in reguliere banen hadden moeten leiden, met name 
door het constitutionele compromis van 1797 te aanvaarden, zoals zijn voorgan
ger Noël destijds had geadviseerd. Voor de gebeurtenissen van 1798 kon Legrand 
nauwelijks waardering opbrengen. Eigenlijk keurde hij alles af dat riekte naar 
subversiviteit of onregelmatigheid. Zijn optiek voorzover hij die al had was er 
een van geleidelijkheid en moderatisme. 
Legrands boek ging direct vooraf aan een geheel nieuwe fase in de geschied

schrijving over de tijd van Patriotten en Bataven, die gedomineerd zou worden 
door H.T. Colenbrander3. Diens driedelige De Patriottentijd begon in 1897 te 
verschijnen en vanaf 1905 zou hij in de monumentale reeks Gedenkstukken der 
algemeene geschiedenis van Nederland een grote hoeveelheid bronnen uit de re
volutieperiode publiceren, gevolgd door een serie overzichtsstudies. Van nu af 
aan konden buitenlandse historici materiaal uit hun eigen archieven bij Colen
brander gedrukt vinden. Voor de Fransman Albert Sorel kwamen Colenbranders 
bronnenpublikaties net te laat. Zijn grote werk L'Europe et la Révolution fran-
gaise verscheen tussen 1885 en 1904 in acht delen. 
Daarvan was het vijfde dat handelde over de periode 1795-1799 in menig op

zicht een scharnierdeel. Het bestreek de onoverzichtelijke jaren van het Directoi
re waarin Frankrijk zijn grootste expansie kende. Met die onoverzichtelijkheid 
had Sorel overigens niet veel moeite. Ook dit deel werd geheel beheerst door zijn 
these van een dwingende continuïteit in de Franse buitenlandse politiek van mo
narchie, revolutie en keizerrijk, waarbij de opkomst van de sterke man Napoleon 
een historische noodzaak was om het werk van de Franse koningen, het bereiken 
van natuurlijke grenzen, af te maken. Tegen dit determinisme van de 'académi-
cien' Sorel en tegen zijn verguizing van het Directoire rees in universitaire kring 
verzet. Samen met P. Muret kritiseerde Raymond Guyot deel V vanwege de aan
pak, conclusies en verre van toereikende documentatie. Guyot oordeelde veel 
milder over de Directeuren en zag meer ruimte voor andere, alternatieve ontwik
kelingen dan die ene die het van Sorel onvermijdelijk moest winnen. In de buiten-

3. Zie voor de Nederlandse geschiedschrijving over Patriotten en Bataven het hoofdstuk van 
E.O.G. Haitsma Muiier, in: W.W. Mijnhardt, ed., Kantelend geschiedbeeld (Utrecht-Antwerpen, 
1983) 206-227. Vergelijk ook P.J. van Kessel, 'Il Giacobinismo nei Paesi Bassi', Rivista Italiana di 
studi Napoleonici, XX (1983) 9-36. 
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landse politiek bestreed hij de gedachte dat de tegenstelling tussen Frankrijk en 
Europa onoverbrugbaar was. Volgens hem waren er in 1797 reële mogelijkheden 
voor een algemene vrede in Europa. Ook zou de binnenlandse situatie niet onaf
wendbaar hebben getendeerd naar een militaire dictatuur4. Dit verschil van in
zicht werkte door in de opvattingen over de Bataafse zusterrepubliek. In het licht 
van zijn noodlotsthese hoefde Sorel aan de Bataafse situatie maar weinig woor
den vuil te maken. Voor hem markeerden de verschillende interventies van het 
Directoire slechts 'les étapes d'une conquête hypocrite et d'une annexion dissi-
mulée, a force de coups d'Etat'5. Nederland zat eenvoudig gevangen in de houd
greep van de Franse geschiedenis. De possibilistische optiek van Guyot liet de 
zusterrepublieken meer ruimte voor een eigen ontwikkeling. Deze diversiteit de
monstreerde hij via een vergelijking van de verschillende constituties, waarbij hij 
met nadruk wees op de autochtone inbreng in de Bataafse grondwet6. De nieuwe 
Franse gezant Delacroix - die een sleutelrol zou gaan spelen in de coup van 22 
januari 1798 - kwam eind 1797 terecht in een bed dat al door de Bataafse radica
len was gespreid: 'Ie terrain était déja préparé pour son intervention'7. We signa
leren hier het probleem van Nederlandse inbreng versus Frans dictaat dat de 
discussie over de Bataafse tijd, en speciaal die over de herkomst van de Staatsre
geling van 1798, nog lang zal beheersen. Dit kernprobleem uit de Bataafse revo
lutie blijkt aldus verbonden met een twistpunt in de historiografie van de Franse: 
de vraag of het Directoire slechts beschouwd moet worden als een onbetekenend 
intermezzo of veeleer als een vitaal keuzemoment in de geschiedenis van Frank
rijk en Europa8. De samenhang tussen deze beide discussies is overigens niet vrij 
van paradoxen: dezelfde gang van zaken die in de context van de discussie over 
het Directoire uitgelegd kan worden als een soepele Franse opstelling met een reë
le Bataafse inbreng, kan in de engere termen van het Nederlandse historiografi
sche debat worden opgevat als een vorm van Frans dictaat. 

De moderne historiografie van de Franse revolutie vanaf Aulard kende een the-

4. R. Guyot en P. Muret^'Etude critique sur 'Bonaparte et Ie Directoire' par M. Albert Sorel', Re
vue d'histoire moderne et contemporaine, V (1903-1904) 241-264, 313-339; R. Guyot, Le Directoire 
et la paix de l'Europe (Parijs, 1911); R. Guyot, 'Du Directoire au Consulat: les transitions', Revue 
historique, XXXVII (1912) 1-31. 
5. A. Sorel, L'Europe et la Révolution francaise, V (Parijs, 1903) 37. 
6. Guyot, 'Du Directoire au Consulat', 15-20. 
7. Guyot, Le Directoire et la paix de l'Europe, 579. 
8. Een proeve van neo-soreliaanse antikritiek op Guyot geeft J.S. Bartstra, 'Nieuwe inzichten in de 
geschiedenis van het Directoire-tijdperk', Tijdschrift voor geschiedenis, LVI (1941) 305-332. Zie 
voorts C.H. Church, 'In Search of the Directory', in: J.F. Bosher, ed., French Government and So
ciety 1500-1850. Essays in Memory of Alfred Cobban (Londen, 1973) 261-294 en J.-R. Suratteau, 
'Le Directoire. Points de vue et interprétations d'après des travaux récents', Annales historiques de 
la Révolution francaise, XLVIII (1976) 181-214. Vooral in de Angelsaksische historiografie heeft een 
herwaardering van het Directoire plaats gevonden. 
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matiek waarin voor de internationale dimensie van de revolutie nauwelijks plaats 
was. Pas in de jaren vijftig werd die belangstelling opnieuw gewekt door toedoen 
van de bekende these van de Amerikaan Palmer en de Fransman Godechot van 
een Atlantisch, democratisch of westers genoemde revolutie. De bedoeling van 
deze these was de Franse revolutie in te passen in een brede samenhang van crisis-
en revolutieverschijnselen in de laatste decennia van de achttiende eeuw, zonder 
haar overigens te willen deklasseren9. Doorgaans worden Palmer en Godechot in 
één adem genoemd. Op zichzelf is dat niet ten onrechte, al zijn er tussen beiden 
toch wel verschillen. Palmer presenteerde een weids panorama van hervormings
bewegingen in de hele westerse wereld (vanaf 1760) die hij, bij alle onderlinge ver
schillen die hij zeker niet uit het oog verloor, toch meende te kunnen vangen 
onder één grote 'democratische' paraplu. Als Amerikaan achtte Palmer zich bij 
uitstek gekwalificeerd om de rol van 'synthesizer' te vervullen. Thomas Paine 
had immers al gezegd dat Amerika 'the colony of all Europe' was10. De Frans
man Godechot pakte de problemen anders aan. Zijn thema was de revolutionaire 
expansie van Frankrijk in de tien jaar van 1789 tot 1799, zijn optiek was veel 
francocentrischer en zijn boek heette niet voor niets La Grande Nation. Meer dan 
Palmer kwam hij tot een systematische vergelijking van het instrumentarium van 
de revolutie in de diverse landen. 

Zowel voor Palmer als Godechot speelden de gebeurtenissen in Nederland een 
niet onbelangrijke rol bij het onderbouwen van hun visie. Hier was immers spra
ke van een land met een krachtige autochtone hervormingsbeweging die zich al 
voor het uitbreken van de Franse revolutie nadrukkelijk had gemanifesteerd. In 
1954 wijdde Palmer aan Nederland een voorstudie voor zijn grote werk: het be
kende artikel 'Much in Little'11. In de Patriottentijd werd, zo meende hij, de te
genstelling van aristocraten en democraten die in zijn verklaringsschema een 
centrale plaats inneemt, wellicht voor het eerst onder woorden gebracht. Bij het 
formuleren van zijn conceptie van een brede democratische revolutiebeweging 
steunde Palmer op de perceptie van sommige tijdgenoten. Onder hen figureert 
ook de jonge Orangist Gijsbert Karel van Hogendorp, die wordt getypeerd als 

9. R.R. Palmer, The Age of the Democratie Revolution: A Political History of Europe and Ameri
ca, 1760-1800(2 dln.; Princeton, 1959-1964); Jacques Godechot, La Grande Nation. L'expansion ré-
volutionnaire de la France dans le monde, 1789-1799 (2 dln.; Parijs, 1956). Vergelijk voorts R.R. 
Palmer, 'Reflections on the French Revolution', Political Science Quarterly, LXVII (1952) 64-80 en 
R.R. Palmer, 'The World Revolution of the West: 1763-1801', Political Science Quarterly, LXIX 
(1954) 1-14. Geïnspireerd door Braudels Méditerranée publiceerden Palmer en Godechot gezamenlijk 
een synthetiserende studie over 'Le problème de 1'Atlantique du XVIIIème au XXème siècle', Relazi-
oni del X congresso internazionale di scienze storiche, V (Florence, 1955) 173-239. 
10. Palmer, 'The World Revolution of the West', 14. 
11. R.R. Palmer, 'Much in Little. The Dutch Revolution of 1795', The Journal of Modern History, 
XXVI (1954) 15-35. 
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'one of the most intelligent conservatives in the Europe of his generation'12. 
Waar een uitspraak van Tocqueville als motto diende voor het werk als geheel, 
mocht Van Hogendorp meteen daarna het democratische grondmotief van de 
Palmerthese formuleren. (Het is in dit licht wat merkwaardig dat C.H.E. de Wit 
steeds Thorbecke naar voren haalt als iemand die deze these al in de negentiende 
eeuw had voorvoeld. Velen in Europa en Nederland waren hem hierin voorge
gaan.) Palmer beschouwde de Patriotten als de krachtigste hervormingsbeweging 
in Europa voor de Franse revolutie. Na er op gewezen te hebben dat alle revolu
ties voor 1789 op niets waren uitgelopen en pas door toedoen van de Franse legers 
weer op gang konden worden gebracht, merkte hij de Bataafse Republiek aan als 
de belangrijkste der zusterrepublieken. De relatie tussen Frankrijk en Nederland 

was in no sense a rapé, since the Batavians were more than willing to enter upon it. It 
rested on comparable revolutionary sentiment in both countries, but it was less a love 
match than a marriage of convenience13. 

De Bataafse revolutie strekte soms de andere zusterrepublieken tot voorbeeld. 
Hoewel Godechot meer dan Palmer dacht in termen van Franse expansie, on
derstreepte ook hij het belang van autochtone hervormingsprocessen. Frankrijk 
had meer de rol gespeeld van 'accoucheuse de nations' dan die van 'véritable 
créateur'14. In het voetspoor van Guyot wees hij op de verschillen tussen de diver
se constituties. De Bataafse Staatsregeling van 1798 vatte hij op als een produkt 
van min of meer vrije Bataafse discussie, zonder overigens de belangrijke rol van 
Frankrijk bij haar totstandkoming uit het oog te verliezen15. 

Met de receptie van de Palmer-Godechotthese is het wat merkwaardig gesteld. 
Auteurs van overzichtswerken hebben er soms een handig hulpmiddel in gevon
den om samenhang te brengen in een grote verscheidenheid van crisisverschijnse
len. Palmer verkeerde daarbij in de aangename omstandigheid dat hij als 
handboekschrijver zijn eigen conceptie kan vulgariseren. Tegenover een zekere 
mate van acceptatie stond echter ook allerlei, vaak zeer scherpe kritiek. Een be
zwaar dat inmiddels alweer gedateerd aandoet was dat Palmer en Godechot met 
hun democratisch-Atlantische conceptie de bedoeling hadden gehad de NAVO 
van een passende historische legitimatie te voorzien. Het standaardverwijt dat 
met name Palmer werd gemaakt was dat hij de overeenkomsten tussen vaak zeer 
ongelijksoortige 'revoluties' had uitvergroot met veronachtzaming van de 

12. Palmer, The Age of the Democratie Revolution, II, 187. 
13. Ibidem. 
14. Godechot, La Grande Nat ion, I, 12. 
15. Godechot, La Grande Nation, II, 422-428. 
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verschillen16. Franse historici kwamen met de voorspelbare kritiek dat het unieke 
karakter van hun revolutie verloren ging in de gelijkschakelende Atlantische op
tiek. Maar ook wie de gebeurtenissen in andere landen onderzocht probeerde die 
al gauw af te zetten tegen het parapluconcept van Palmer. Een recent staaltje van 
dergelijke kritiek geeft T.C.W. Blanning in zijn mooie boek over de invloed van 
de Franse revolutie op het Rijnland in de jaren 1792-1802. Dit boek is gesteld in 
compromisloze termen van onderdrukking en verzet en maakt met alle andere vi
sies, waaronder de Atlantische, korte metten: 'What is portrayed by the Atlantic 
School as a great democratie revolution was in reality nothing more than the mili
tary expansion of the French Republic'17. 
In Nederland heeft dit soort kritiek niet geklonken, ongetwijfeld ook omdat 

Palmer en Godechot Nederland zeker niet te kort deden18. Achteraf mag men 
waarschijnlijk zeggen dat de Palmer-Godechotthese weliswaar het blikveld van 
de Nederlandse historiografie heeft verruimd, maar zeker geen doorbraak heeft 
veroorzaakt. Dat hoefde ook niet, want hun conceptie sloot heel redelijk aan bij 
de revaluatie en rehabilitatie van de tijd van Patriotten en Bataven die in dezelfde 
tijd in Nederland haar beslag kreeg. Tegen Colenbranders kleinerende beeld van 
de Patriotten en Bataven als pionnen in het schaakspel van de grote politiek was 
al van verschillende kanten verzet gerezen, bijvoorbeeld in Murk de Jongs bio--
grafie van Van der Capellen en in de rede waarin J.S. Theissen de prehistorie van 
het Nederlandse liberalisme blootlegde. Katholieke historici als Verberne en Ro
gier gingen vanuit hun emancipatoire optiek de positieve elementen in de laat-
achttiende-eeuwse ontwikkeling accentueren. In het naoorlogse werk van Geyl 
werd die revaluatie tot systeem verheven. Typerend genoeg was het de oorlogser
varing die Geyl in staat stelde de al te gemakkelijke analogie tussen Patriotten 
en NSB-ers te verwerpen en juist het echt-Nederlandse karakter van de 
achttiende-eeuwse progressieven te onderstrepen. C.H.E. de Wit, wiens disserta
tie uit 1965 een nieuwe fase inluidde in het debat over Patriotten en Bataven, ver
bond zijn eveneens authentiek-Nederlandse interpretatie met het lot van de 
radicale democraten. Hij keerde zich krachtig tegen de concepties van Colen-

16. Op het colloquium van Bamberg heeft Palmer zelf de receptie van zijn these geëvalueerd en zich 
daarbij niet geheel ten onrechte beklaagd dat hem en Godechot allerlei toegespitste opvattingen in 
de schoenen zijn geschoven die ze in die vorm nimmer hebben gehuldigd: R.R. Palmer, 'La 'Revoluti
on atlantique' - Vingt ans après', in: Eberhard Schmitt en Rolf Reichardt, ed., Die Franzözische Re
volution - zufälliges oder notwendiges Ereignis? Akten des internationalen Symposions an der 
Universitat Bamberg vom 4.-7. Juni 1979, I (München-Wenen, 1983) 87-104. 
17. T.C.W. Blanning, The French Revolution in Germany. Occupation and Resistance in the Rhi-
neland, 1792-1802 (Oxford, 1983) 13. 
18. Vergelijk B.W. Schaper, De revolutie van het westen. Leidse voordrachten XLIV (Leiden, 
1965); C.H.E. de Wit, 'Palmers these en de Nederlandse revolutie van de 18e eeuw, 1780-1801', Han
delingen van het negenentwintigste Nederlands filologencongres (1966) 209-211. 
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brander en Geyl, maar accepteerde het internationalistische perspectief van Pal
mer. Wat hun beider visies tot op zekere hoogte gemeen hadden was het hanteren 
van een aristocratisch-democratisch verklaringsschema. 
Tegen de achtergrond van de steeds positiever waardering van het patriottisme 

als een hervormingsbeweging van eigen bodem viel de verschijning van Alfred 
Cobbans Ambassadors and Secret Agents (1954) nogal uit de toon19. Hoofdper
soon van dit boek was de Britse gezant James Harris die na de Vierde Engelse 
Oorlog de geschonden Brits-Nederlandse relatie weer moest zien te herstellen en 
zich van die taak kweet door op te treden als partijleider en financier van de 
Orangisten. Hoewel Cobban niet onbekend was met de veranderingen die het Pa-
triottenbeeld sinds Colenbrander had ondergaan, en ook hij de diepste oorzaak 
van de conflicten in het binnenland zocht, was zijn boek toch puur diplomatieke 
geschiedschrijving, met soms aanvechtbare conclusies. Vooral de peroratie doet 
merkwaardig aan: de winst van 1787 was volgens Cobban de redding van het 
Oranjehuis dat daardoor (?) in 1813 kon terugkeren en een brug slaan tussen de 
constitutionele tradities van de Republiek en de nieuwe constitutionele monar
chie van de negentiende eeuw. In een zuinige bespreking verweet Geyl Cobban 
niet ten onrechte dat hij van de binnenlandse verhoudingen maar weinig had be
grepen en dat hij door zich geheel te verlaten op buitenlandse bescheiden in de
zelfde fouten was vervallen als Colenbrander, 'en dan nog heel wat erger'20. 
Niettemin is deze Colenbrander redivivus er in geslaagd om andermaal - op 
grond van allerlei nieuwe bronnen - te laten zien hoe diep sommige vreemde ge
zanten betrokken waren bij de binnenlandse machtsstrijd in de Republiek en a 
fortiori hoe onmisbaar de internationaal-politieke dimensie is voor het verklaren 
van de verwikkelingen in de Patriottentijd. Ook uit andere studies die gebruik 
maken van diplomatieke bronnen, zoals Schulte Nordholts Voorbeeld in de ver
te, valt deze les - soms tussen de regels door - te trekken21. Wat de ruimere diplo
matieke context betreft, heeft de Engelse historica Isabel de Madariaga nieuw 
licht geworpen op de gecompliceerde ontstaansgeschiedenis van de Vierde Engel
se Oorlog (die weer als katalysator zou dienen voor de binnenlandse politisering 
in de Republiek). Zij demonstreerde dat het Verbond van Gewapende Neutrali
teit - een creatieve zet van Catharina de Grote om zich op het internationale to
neel te profileren - veel minder een 'nullité armee' is geweest dan wel is 

19. Alfred Cobban, Ambassadors and Secret Agents. The Diplomacy of the First Earl of Malmes-
bury at The Hague (Londen, 1954). 
20. Bijdragen voor de geschiedenis der Nederlanden, IX (1955) 278-279. 
21. Zie voorts James H. Hutson, 'John Adams and the Birth of Dutch-American Friendship, 
1780-1782', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, XCVII (1982) 
409-422. 
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aangenomen22. De aanstaande Nederlandse toetreding tot dit verbond was zoals 
bekend voor Engeland reden ijlings een breuk met de Republiek te forceren. 
Ook in een boek waarin men dat misschien niet meteen zou verwachten is de 

afweging van interne en externe determinanten in het proces van de Nederlandse 
revolutie wat anders uitgevallen dan in de Nederlandse historiografie van de ja
ren vijftig en zestig steeds meer gewoonte werd. In zijn speurtocht naar The Ideo-
logical Origins of the Batavian Revolution kwam I. Leonard Leeb en passant tot 
een zekere herwaardering van het internationaal-politieke moment23. Centraal in 
dit boek stond het politieke vocabulaire in de tweede helft van de achttiende eeuw 
en dan met name de overheersend historische inhoud daarvan. Leeb constateerde 
dat politieke tegenstanders vaak werden verbonden door 'a common view of the 
past with many shared values and much agreement about its influence on the pre
sent'24, hetgeen een mitigerend effect op de discussie zou hebben gehad. Men kan 
zich hierbij afvragen waarom het spreken van dezelfde politieke taal tot die con
clusie zou moeten leiden. De venijnigheid waarmee werd gepolemiseerd, niet in 
de laatste plaats door geleerde en verlichte Orangisten als Kluit en Van Goens, 
wijst eerder in tegenovergestelde richting. Leebs onderzoek, dat een goed over
zicht biedt van de ideologische context van de Patriottentijd, staat nog in de tra
ditie van Geyls studies over de geschiedenis als politiek wapen tijdens de 
Republiek. (Het werd voltooid onder supervisie van Geyls leerling J.W. Smit.) 
Zeer recent heeft de Italiaanse historicus Franco Venturi in het vierde deel van 
zijn Settecento riformatore de politieke ideeën in de Republiek tijdens de tweede 
helft van de achttiende eeuw in een veel breder, kosmopolitisch kader geplaatst. 
Settecento riformatore is in zekere zin te beschouwen als een pendant van Pal-
mers The Age of the Democratie Revolution, met dit fundamentele verschil dat 
de laatste decennia van de achttiende eeuw niet worden beschreven als de aan
kondiging van een nieuwe tijd, maar veeleer in termen van de 'decline and f all' 
van het ancien régime. Al in zijn Trevelyan-Lectures van 1969 toonde Venturi 
zich overtuigd dat het meer de moeite zou lonen 'to follow the involvement, mo-
difications and dispersion of the republican tradition in the last years of the eigh-
teenth century' dan de opkomst van de democratische gedachte te onderzoeken. 
In zijn nieuwste werk schenkt hij dan ook uitgebreid aandacht aan de crisis in 
de Republiek die geïnspireerd wordt beschreven vanuit de rijke - maar nog altijd 

22. Isabel de Madariaga, Britain, Russia and the Armed Neutrality of 1780. Sir James Harris's Mis-
sion to St. Petersburg during the American Revolution (New Haven, 1962). 
23. I. Leonard Leeb, The Ideological Origins of the Batavian Revolution. History and Politics in 
the Dutch Republic, 1747-1800 (Den Haag, 1973). 
24. Leeb, Ideological Origins, 5. 
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onvoldoende geëxploreerde - contemporaine publicistiek25. Behalve Venturi 
heeft ook een andere kenner van het republicanisme, de Amerikaan John Po-
cock, zijn oog op Nederland laten vallen. In het licht van zijn bekende these over 
de doorwerking van het 'Machiavellian paradigm' in de Anglo-Amerikaanse po
litieke theorie van de zeventiende en achttiende eeuw heeft hij voorgesteld ook 
het politieke denken in de Republiek te confronteren met een dergelijk model. 
In een eerste reactie heeft E.H. Kossmann Pococks suggesties weliswaar verwel
komd als een middel om de in Nederland vastgelopen discussie over de late acht
tiende eeuw weer open te breken, maar meteen plaatste hij toen al een vraagteken 
bij de concrete toepasbaarheid van het aangeboden interpretatieschema. Deze 
twijfels heeft hij inmiddels nader uitgewerkt met als conclusie dat er inderdaad 
significante verschillen zijn tussen dat model en de Nederlandse situatie. Zo 
wordt bijvoorbeeld de voor Pococks paradigma cruciale associatie tussen grond
bezit en actief burgerschap in de Republiek niet aangetroffen26. 

Te beginnen met Palmer en Godechot werd vanaf de jaren vijftig internationaal 
herhaaldelijk de aandacht gevestigd op de Nederlandse revolutie van de achttien
de eeuw. Geyls visie kwam in Engelse en Franse vertaling beschikbaar, De Wit 
presenteerde de zijne op het Occupants-Occupés-cottoqaium van 1968 in 
Brussel27. Leebs dissertatie verscheen in 1973. Vier jaar later werd de internatio
nale historische wereld definitief wakker geschud door Simon Schama's Patriots 
and Liberators. Revolution in the Netherlands, 1780-1813, een monumentaal 
werk van meer dan 700 bladzijden dat zowel kwantitatief als kwalitatief alles wat 
buitenlanders tot dusver over dit thema hadden geschreven in de schaduw 
stelde28. Schama's boek was puur, ja bijna agressief narratief van opzet en ver
scheen op een moment toen narratieve geschiedschrijving opnieuw in de mode 
kwam en in de Franse historiografie het evenement werd herontdekt29. Ongetwij-

25. Franco Venturi, Settecento riformatore, IV, Lacaduta dell'Antico Regime (1776-1789), 2,Ilpa-
triottismo repubblicano e gli imperi dell'Est (Turijn, 1984) 504-614; Franco Venturi, Utopia and Re
form in the Enlightenment (Cambridge, 1971) 90. 
26. J.G.A. Pocock, 'The Problem of Political Thought in the Eighteenth Century. Patriotism and 
Politeness', Theoretische geschiedenis, IX (1982) 3-24. Kossmanns eerste commentaar, ibidem, 
29-36. Daarnaast E.H. Kossmann, 'Dutch Republicanism', in: L'eta dei lumi. Studi storici sul sette
cento Europeo in onore di Franco Venturi (Napels, 1985) I, 455-486. 
27. P. Geyl, 'The Batavian Revolution, 1795-1798', in zijn History of the Low Countries: Episodes 
and Problems (Londen, 1964); P. Geyl, La Revolution batave, 1783-1798 (Parijs, 1971); C.H.E. de 
Wit, 'La République Batave, 1795-1805', in: Occupants-Occupés, 1792-1815. Colloque de Bruxelles, 
29 et 30 janvier 1968 (Brussel, 1969) 141-154. 
28. Simon Schama, Patriots and Liberators. Revolution in the Netherlands, 1780-1813 (New York, 
1977). 
29. Vergelijk Lawrence Stone, 'The Revival of Narrative. Reflections on a New Old History', Past 
and Present, LXXXV (1979) 3-24; Pierre Nora, 'Le retour de 1'événement', in: J. Le Goff en P. No-
ra, Faire de l'histoire, I (Parijs, 1974) 210-228. 
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feld heeft deze samenloop van omstandigheden ertoe bijgedragen dat Patriots 
and Liberators internationaal sterk de aandacht heeft getrokken. Van de lotge
vallen van Patriotten en Bataven, zo vaak afgeschilderd als een armzalige verto
ning, maakte Schama een wervelende show. Hij was zijn werk begonnen in de 
verwachting in de Bataafse cliëntstaat de ontwikkelingen uit de Grande Nation 
weerspiegeld te vinden. Onderzoek in Parijs deed hem echter besluiten deze hy
pothese om te keren, uit te gaan van het autonome karakter van de gebeurtenis
sen in Nederland en deze eigenheid te confronteren met de brute machtspolitiek 
van de Fransen. Dit bracht hem vanzelf in het spoor van de meer recente Neder
landse geschiedschrijving, met name dat van C.H.E. de Wit wiens interpretatie 
hij in grote trekken volgde. Evenals De Wit onderstreepte Schama de continuïteit 
tussen Patriotten en Bataven en had hij geen behoefte aan Frankrijk als school 
der revolutie om de radicalisering van de Nederlandse hervormingsbeweging tus
sen 1787 en 1795 te verklaren. 
Dat bij Schama 'Phistoire-récit' het weer helemaal wint van Thistoire-

problème' is zowel de sterke als de zwakke kant van het boek. Het verhaal is 
meeslepend, maar vaak ook verhullend geschreven. Iets meer analyse was wel 
wenselijk geweest. Soms lijkt het alsof Schama hete historiografische hangijzers 
in de eerste plaats beschouwt als uitnodiging voor een sierlijke verbale slalom. 
Dat blijkt bijvoorbeeld bij zijn behandeling van de radicaal-democratische fase 
van januari tot juni 1798, het voornaamste interpretatieve schibbolet uit de revo
lutieperiode. De eerste coup van 1798, de radicale van Vreede en de zijnen, beti
telt hij als een 'unnecessary revolution', omdat het werk van de eenheid 
binnenskamers al zo ver was gevorderd dat het ook zonder die drastische ingreep 
zijn beslag zou hebben gekregen. Daardoor wordt de tweede staatsgreep van ju
ni, die het radicale personeel aan de kant zette, maar de unitaire Staatsregeling 
handhaafde, onwillekeurig een soort terugkeer op de weg van voor januari en 
krijgt de radicale fase van de revolutie het karakter van een intermezzo. Wanneer 
Schama vervolgens de periode beschrijft van juni 1798 tot de 'nationalisering' 
van de revolutie in 1801, blijkt dat de nog maar net gerealiseerde eenheid van 
meet af aan blootstond aan uitholling van binnenuit en dat de veerkracht van de 
oude kleinschalige structuren nog allerminst gebroken was. Hierdoor ontkracht 
Schama zijn eigen stelling van een immanente unitaire dynamiek weer enigszins 
en komt hij, hoezeer de accenten en de waardering ook verschillen, soms ver
dacht dicht in de buurt van een gradualistische interpretatie è la Geyl waarin alle 
revolutionaire plooien worden gladgestreken en opgenomen in de continuïteit 
van de Nederlandse geschiedenis. 
Behalve Geyl maakt ook Colenbrander impliciet een zekere comeback, doordat 

in Schama's relaas de internationale verhoudingen weer een zeer belangrijke rol 
spelen. Uitgebreid schenkt hij aandacht aan de vaak dwingende context van de 
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grote politiek en aan de nauwelijks te overschatten betekenis van de factor oor
log. Regelmatig herinnert hij aan de asymmetrie in de Frans-Bataafse machtsre
latie: 'the alliance and war which had made the Batavian Republic possible was, 
at the same time, the limiting condition of its viability'30. Wanneer men aan de 
constatering dat in Schama's dikke boek naast de visie van De Wit ook opvattin
gen van Geyl en Colenbrander een plaats hebben gevonden, nog toevoegt dat zijn 
eigen archiefonderzoek, hoe interessant en uitgebreid ook, op hoofdpunten nau
welijks tot nieuwe inzichten heeft geleid en voornamelijk dient ter verfraaiing en 
aanvulling van wat uit de Nederlandse literatuur al bekend was, dan dringt zich 
de paradoxale conclusie op dat Patriots and Liberators - het onbetwiste hoogte
punt van de buitenlandse bijdragen aan de geschiedschrijving van de achttiende-
eeuwse Nederlandse revolutie - nog het best gekarakteriseerd kan worden als een 
werk van synthese waarin de resultaten van een eeuw autochtoon Nederlandse ge
schiedschrijving en -vorsing zijn geïntegreerd31. Schama kon de parochiale pro
blemen van Patriotten en Bataven alleen voor het forum van de internationale 
historiografie brengen door intensief gebruik te maken van de Nederlandse ge
schiedschrijving sinds Colenbrander. Wat in de buitenlandse vakpers vrijwel 
unaniem is toegejuicht als een revolutionair nieuwe visie lijkt dan veeleer een 
fraaie apotheose. 

30. Schama, Patriots and Liberators, 652. Met zijn hernieuwde belangstelling voor de internationa
le machtsverhoudingen in deze periode staat Schama niet alleen. Zie tevens Marianne Elliott, Part
ners in Revolution. The United Irishmen and France (New Haven-Londen, 1982). Vergelijk ook hoe 
de eigen dynamiek van het internationale systeem gehanteerd wordt als een verklaringsfactor, bij het 
analyseren van revolutionaire processen in Theda Skocpol, States and Social Revolutions. A Compa-
rative Analysis of France, Russia and China (Cambridge, 1979). 
31. Een recente, vernieuwende buitenlandse bijdrage aan het debat over de Patriottentijd is af
komstig van de Amerikaanse historicus Wayne Ph. Te Brake. In zijn nog ongepubliceerde dissertatie 
analyseert deze de Patriottenbeweging in Overijssel, waarbij hij interessante informatie verstrekt over 
de rol die de gilden hebben gespeeld bij het op gang brengen van het politiseringsproces. Te Brake 
ziet de Patriottenbeweging als 'at bottom, a series of municipal revolutions' en doet ondermeer uit
spraken over de aard van het politieke conflict in de Republiek in de jaren 1780, de sociale participatie 
en de rol van politiek geweld. Wayne Ph. Te Brake, Revolutionary Conflict in the Dutch Republic. 
The Patriot Crisis in Overijssel, 1780-1787 (Universiteit van Michigan, 1977) en 'Popular Politics and 
the Dutch Patriot Revolution', Theory and Society, XIV (1985) 199-222. 
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De bijdrage van buitenlanders aan de geschied
schrijving over de economische ontwikkeling in Nederland 
in de negentiende eeuw* 

E.J. FISCHER 
J.L.J.M. VAN GERWEN 

I INLEIDING 

Welke bijdrage is er door buitenlanders in de laatste honderd jaar geleverd aan 
de historiografie over de Nederlandse economische ontwikkeling in de negentien
de eeuw? Alvorens deze vraag te beantwoorden is het zinvol de begrippen 'bui
tenlandse bijdrage' en 'economische ontwikkeling' nader aan te duiden. Wat het 
eerste punt betreft merken wij op dat bijdragen van buitenlanders op een directe 
en op een indirecte wijze het geschiedbeeld kunnen beïnvloeden. Direct, indien 
publikaties van buitenlanders aspecten van het hierboven omschreven onderwerp 
behandelen; indirect, als buitenlandse bijdragen - die op zich niets met het on
derwerp van doen hoeven te hebben - theorieën ontvouwen, methoden ontwikke
len of begrippen introduceren die een duidelijk aanwijsbaar effect hebben gehad 
op 'Nederlands' onderzoek. 
Wat het tweede punt betreft, de economische ontwikkeling, valt ons op dat aan 

dit begrip in de literatuur zeer uiteenlopende betekenissen worden gegeven. Wij 
zullen het begrip economische ontwikkeling in zeer ruime en neutrale zin inter
preteren en daaronder verstaan de veranderingen die zich voordeden a) binnen 
de verschillende sectoren van voortbrenging en b) in de onderlinge verhouding 
tussen de sectoren1. 

* In dit artikel behandelen wij de periode van 1815 tot 1914, met andere woorden het tijdvak dat 
ligt tussen de tot standkoming van het koninkrijk Nederland en het uitbreken van de eerste wereld
oorlog. De economische geschiedenis van de koloniën en van het deel van Nederland dat na 1830 
zelfstandig werd is hier buiten beschouwing gelaten. Tevens werd geen aandacht besteed aan bijdra
gen van buitenlanders die voornamelijk of geheel op bekende literatuur berustten, en niet tot nieuwe 
inzichten of synthesen leidden en dikwijls bedoeld waren om in (buitenlandse) overzichtswerken de 
Nederlandse geschiedenis in een notendop te behandelen. 

1. Vergelijk E.J. Fischer, 'De geschiedschrijving over de Nederlandse industrialisatie', in: W.W. 
Mijnhardt, ed., Kantelend geschiedbeeld. De Nederlandse historiografie na 1945 (Utrecht-Antwerpen, 
1983). Als indicatoren zouden kunnen worden gebruikt de bijdrage die de diverse sectoren leverden 
aan het Nationaal Inkomen of het aantal beroepsbeoefenaren dat in de verschillende sectoren werk
zaam was. 
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