
Door het soevereine volk gekozen.
Lokale bestuurders in Holland en Utrecht, 1795-1798

De Bataafse revolutie van 1795 is onmiddellijk als een breukvlak in de Nederlandse geschie-
denis herkend. De tijdgenoten dateerden officiële brieven met ‘1795, het eerste jaar van de
Bataafsche vrijheid’. Ook toen dit predikaat na het zevende jaar van deze vrijheid verdwenen
was, bleef 1795 een cesuur in de periodisering van het vaderlandse verleden. De beoordeling
van de periode was echter tot ver in de 20e eeuw verre van positief.1 De verdrijving van het
Oranjehuis en het verlies van nationale zelfstandigheid kleefden als een smet aan de revolu-
tieperiode. H.Th. Colenbrander heeft dit standpunt rond de vorige eeuwwisseling het meest
welsprekend verwoord. Na eerdere herzieningen van dit negatieve beeld door P. Geyl en L.J.
Rogier kwam C.H.E. de Wit in 1965 met een lofzang op de Bataafse revolutie en dan vooral op
de rol die de radicale vleugel daarin heeft gespeeld. Ook van de kant van Angelsaksische his-
torici, met name Robert Palmer en Simon Schama, kwam waardering voor de politieke ge-
beurtenissen in het Nederland van de late 18e eeuw.

De gepassioneerde betogen voor of tegen de Bataafse revolutie hebben inmiddels plaats-
gemaakt voor nuchter spitwerk naar de vraag wat die revolutie nu precies teweeg heeft ge-
bracht. Daarbij is vooral aandacht voor de effecten van de door de komst van de Franse legers
veroorzaakte machtswisseling op lokaal en regionaal niveau. Door nieuw onderzoek en het in
het licht van de huidige inzichten opnieuw bekijken van oude literatuur is de kennis van de
processen op lagere niveaus enorm toegenomen. Voor het begrijpen van de Bataafse revolu-
tie als geheel is die kennis van wezenlijk belang, omdat de Nederlandse politiek zich in de late
18e eeuw nog steeds vooral op lokaal en provinciaal vlak afspeelde. Met name het biografi-
sche onderzoek naar de leden van de revolutionaire bestuursorganen heeft belangrijke resul-
taten opgeleverd. Deze methode, de zogeheten prosopografie of collectieve biografie, heeft
eerder al tot nieuwe inzichten over de regenten onder de Republiek der Verenigde Neder-
landen geleid.2

Sinds ongeveer 1985 zijn verschillende studies verschenen naar de samenstelling van de re-
volutionaire bestuurscolleges in 1795 en volgende jaren. Die gaan onder meer over Utrecht,
Groningen en de Waterlandse dorpen Holysloot, Ransdorp en Durgerdam.3 De zojuist ge-
noemde herontdekking van oudere literatuur heeft vooral betrekking op de aanzienlijke hoe-
veelheden biografisch materiaal, bijvoorbeeld in de studie van J.C. Breen naar Amsterdamse
stadsbestuurders gedurende de revolutieperiode.4 Het afgelopen decennium zijn verder en-
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kele biografische overzichten van provinciale besturen in 1795 verschenen.5 Voor de nationa-
le lichamen is een dergelijk overzicht er voor de hele periode 1795-1810.6

Het biografische materiaal verschaft de mogelijkheid om de effecten te bepalen van twee
revolutionaire hoofddoelen, namelijk de invoering van de volkssoevereiniteit en de af-
schaffing van de standenmaatschappij. Voortaan bepaalde het volk door wie het geregeerd
werd en niet zoals vroeger de stadhouder of coterieën van regenten. In de nieuwe samenle-
ving van vrijheid, gelijkheid en broederschap was niet langer geboorte, maar persoonlijke ca-
paciteit bepalend voor wat een individu kon bereiken. De ‘carrière ouverte aux talents’ was ty-
perend voor de Franse revolutie en alles wat door haar beïnvloed was.7 In dit artikel wil ik
laten zien welk type lokale bestuurders in de provincies Holland en Utrecht door de Bataafse
revolutie aan de macht konden komen.

Vrijheidsbomen

Het begin van dit proces verschilde aanzienlijk in beide gewesten. In Utrecht waren de Fran-
sen bepalend. Stad en provincie gaven zich op 16 januari 1795 over aan de zegevierende le-
gers. Generaal Pichegru, die de volgende dag de stad binnentrok, prefereerde samenwerking
met de zittende bestuurders. Hij liet de vroedschappen en de Statenvergadering ongemoeid
en trad zelfs op tegen activisten die met de revolutie wilden beginnen. Zo liet hij de Utrecht-
se patriottenleider Jan van Lidt de Jeude oppakken (1759-1807). Deze was uit ballingschap te-
ruggekeerd om de missie uit de jaren tachtig te voltooien. De wijze waarop hij zijn thuiskomst
had gevierd, verschafte het formele motief voor de arrestatie: dronkenschap. Het hoofdkwar-
tier van de revolutionairen aan de Breedstraat werd op last van de generaal gesloten en kreeg
militaire bewaking. 

De Utrechtse revolutionairen werd slechts toegestaan om vrijheidsbomen te planten. Het
was allemaal des te erger toen ze de berichten uit het nog niet door de Fransen bezette deel
van Holland vernamen. Na de vlucht van stadhouder Willem V traden de comités uit de on-
dergrondse patriotse organisaties, de leesgezelschappen, naar voren. In de meeste Hollandse
steden vond rond 20 januari een soepele machtswisseling plaats, enkele uitzonderingen als
Gouda en Den Haag daargelaten.8 De revolutionairen hadden zich grondig voorbereid. Al
heel goed was hun organisatie in Amsterdam. Het plaatselijke Comité Revolutionair, dat zich
op 2 januari 1795 had gevormd, zette de 19e de vroedschap af. Daarvoor in de plaats kwam als
voorlopig bestuur een ‘provisionele regering’ (ook provisionele municipaliteit of raad gehe-
ten) onder voorzitterschap van de advocaat Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825). Deze
zou later uitgroeien tot een van de belangrijkste Bataafse politici, met het ambt van raadpen-
sionaris in de jaren 1805-1806 als hoogtepunt. Ook twee leden van het Amsterdamse Comité
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Revolutionair hebben het uiteindelijk tot landelijke bekendheid gebracht: de koopman I.J.A.
Gogel en de advocaat S.I. Wiselius. Hun sociale achtergrond was typerend voor het Comité
Revolutionair: niet-patricisch, maar wel uit de gezeten burgerij van kooplieden en vrije be-
roepen en in meerderheid behorend tot de gereformeerde kerk.9

Dit contrasteert met de revolutionaire comités in de Stichtse steden Utrecht en Amers-
foort, die eind januari de kans kregen, toen Pichegru was teruggefloten door zijn superieu-
ren. De leden van de comités waren meestal katholiek en afkomstig uit de middengroepen.10

De carrières die enkelen van hen via de revolutie maakten, betroffen geen topfuncties als bij
de Amsterdammers, maar banen als sluiswachter te Vreeswijk en aantekenaar van het veer-
schip tussen Amersfoort en Amsterdam.

Zowel in de Hollandse als in de Utrechtse steden hadden de voorlopige besturen een meer
elitaire samenstelling dan de revolutionaire comités. Een aanzienlijk deel van de leden be-
hoorde tot het regentenpatriciaat, zij het dat het hier om patriotse telgen ging, veelal oud-be-
stuurders die in 1787 hun posten hadden moeten verlaten. Ze hadden na het verkrijgen van
amnestie een rustig bestaan gevoerd, waren al snel uit ballingschap teruggekeerd of namen
zitting in een stad waar ze juist als balling vertoefden. Zo trad de Leidse regent D.M.G. Hel-
dewier, die als minder ernstig geval zijn ballingschap in Utrecht doorbracht, op 25 januari
1795 toe tot de provisionele municipaliteit ter plaatse. Een bijzonder geval was het Utrechtse
stadje Montfoort, waar zelfs een deel van de zittende vroedschap wist over te stappen. De
plaatselijke regenten waren bijzonder wendbare types. In 1784 hadden ze zonder personele
mutaties de zwenking naar de patriotse zijde gemaakt en drie jaar later lukte dat weer de an-
dere kant op. Om aan de opgeflakkerde verbondenheid met de stadhouder passend uiting te
kunnen geven, lieten Montfoorts vroede vaderen ijlings een witte vlag oranje verven.11

Naast patriciërs zaten er in de nieuwe besturen veel mensen uit de brede of gezeten burge-
rij: kooplieden, fabrikanten, artsen, advocaten en notarissen, de groep die we bij het Amster-
damse Comité Revolutionair al zijn tegengekomen. Juist deze laag had het intellectuele kader
van de patriottenbeweging gevormd. Velen van hen hadden deelgenomen aan de Verlichte
leesgezelschappen waaruit het patriotse gedachtengoed was voortgekomen, uit hun rangen
waren de vrijcorpsofficieren gerekruteerd en zij hadden voor een belangrijk deel de onder-
handelingsgremia als geconstitueerden en gecommitteerden bemand. Tot de patriotse vroed-
schappen waren ze echter nauwelijks doorgedrongen.

Net als in Frankrijk heeft dit sociale segment het meest van de revolutie geprofiteerd. De al
genoemde Rutger Jan Schimmelpenninck bracht het tot de grootste roem. Een fraai voor-
beeld is ook de katholieke advocaat mr. P.W. Bosch (1771-1834), die in januari 1795 lid werd
van de Utrechtse provisionele municipaliteit. Zoon van een vermogende brandewijnstoker,
was hij rechten gaan studeren. Naast zijn advocatenpraktijk bleef hij actief in het familiebe-
drijf. Bovendien doorliep hij in het voetspoor van de Bataafse revolutie een bestuurlijke car-
rière: secretaris van de Raad van Rechtspleging in april 1795, lid van de Departementale Re-
kenkamer in 1802, lid van de stedelijke vroedschap in 1808, adjunct-maire (wethouder) in
1812 en maire (burgemeester) het jaar daarop.12
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De zojuist besproken gezeten burgers waren qua rijkdom en vaak ook qua opleiding gelijk-
waardig aan de meeste patriciërs, maar konden onder de oude Republiek door het ontbreken
van de juiste familiebanden of het aanhangen van het verkeerde geloof niet in de vroed-
schappen komen. Van geheel andere aard waren de kleine ondernemers, waarvan er een aan-
tal in de stedelijke besturen van 1795 wist door te dringen. Zij bezaten vermogens van soms
maar een paar duizend gulden, hadden een bescheiden opleiding genoten en werkten zelf
mee in de eigen bedrijven die verder slechts enkele personeelsleden telden. De Utrechtse
provisionele municipaliteit telde zes leden met een dergelijke middenstandsachtergrond.13

De nieuwe bestuurders aan het werk

De voorlopige besturen die in de Hollandse en Utrechtse stadhuizen zetelden, wachtte een
zware taak. Ze moesten in moeilijke tijden de zaak draaiende houden en daarnaast een be-
stuursstructuur scheppen die voldeed aan de revolutionaire beginselen. Daarbij hadden ze te
maken met de Fransen en met actieve revolutionairen, die georganiseerd waren in clubs of
sociëteiten. De eisen waren dusdanig conflicterend dat de provisionele municipaliteiten
voortdurend moesten schipperen. De revolutionairen probeerden de besturen in radicale
richting te duwen. In Amsterdam bleef het Comité Revolutionair, inmiddels omgedoopt tot
Comité van Insurrectie, bestaan om ‘werkzaam te zijn, omtrent al het geene ter verdere be-
vordering van het werk der Revolutie dienstig zoude kunnen zijn, alle zodanige plans te ont-
werpen, ontdekkingen te doen, voorstellen voor te draagen, als zelve ten dienste van de Re-
volutie zullen vermeenen te behooren’.14 In Utrecht trad het Comité Revolutionair niet meer
op, maar wel een Comité van Waakzaamheid. De sociëteiten, die onder de bezielende leiding
van Jan van Lidt de Jeude stonden, vormden de belangrijkste pressiegroep. Ze verenigden
zich begin maart tot de Sociëteit voor Eendracht en het Algemeen Welzijn, ook wel Concor-
dia genoemd. De Utrechtse sociëteitsleden eisten evenals geestverwanten elders bestraffing
van oud-regenten en ontslag van oranjegezinde ambtenaren. Om hun eisen kracht bij te zet-
ten, bestormde een groep activisten met Van Lidt de Jeude aan het hoofd de Domkerk om
daar aristocratische symbolen als grafmonumenten, wapenborden en zitkussens te vernielen.
De revolutieleider werd vervolgens aangeklaagd wegens diefstal van kussens.

De tegenwerking die de sociëteitsleden kregen te verwerken, kwam vooral van de kant van
de Franse autoriteiten. Zij adviseerden de voorlopige besturen met klem om niet aan de eisen
toe te geven. De Franse bezwaren tegen radicale revolutionairen kwamen deels voort uit
eigen recente ervaringen. Daarnaast wensten de gezagsdragers de rust in de veroverde gebie-
den te handhaven om de in hun ogen onmetelijke rijkdommen van de vermogende Neder-
landers ordelijk af te romen. Generaal Pichegru was een wel zeer uitgesproken voorstander
van deze benadering.15 Hij greep diverse keren in.

In deze spagaathouding moesten de voorlopige stadsbestuurders ook nog eens zorgen dat
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er reglementen werden opgesteld waarin de revolutionaire beginselen naar de stedelijke be-
stuurspraktijk werden vertaald. Elke stad was autonoom in het opstellen van zo’n reglement,
al keken de daarvoor verantwoordelijke commissies wel nadrukkelijk naar de beschikbare
Franse voorbeelden. Ook deze commissies werden heen en weer geslingerd tussen radicale
en gematigde tendensen. Er bestonden meningsverschillen over de stemgerechtigde leeftijd,
de uitsluitingsgronden en het kiesstelsel. Radicalen waren voor directe verkiezingen en ge-
matigden voor een getrapt stelsel. In Utrecht wisten de radicalen op dit punt hun zin door te
zetten, in Amsterdam kwam er een stelsel waarin stemgerechtigden kiezers (te vergelijken
met de Amerikaanse kiesmannen) aanwezen die uiteindelijk de keuze voor de raad maakten.
Het model van indirecte verkiezingen was overigens in de hele Bataafse Republiek het meest
gebruikelijk. Voor nationale en provinciale vertegenwoordigende lichamen werd eveneens
getrapt en districtsgewijs gekozen. Ook de stad Utrecht ging bij de raadsverkiezingen van
1797 daartoe over. Tot 1850 zouden getrapte verkiezingen maatgevend zijn.16

Het tijdstip waarop de stedelijke bevolkingen hun besturen konden kiezen, liep sterk uit-
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een. In Dordrecht, Haarlem en Wijk bij Duurstede waren al kort na de revolutie verkiezingen
gehouden voor besturen die nog voor een reglement moesten zorgen. Bij de verkiezingen op
basis van door volksstemmingen gesanctioneerde reglementen was Den Haag, waar de revo-
lutie pas op 2 februari begonnen was, met 31 maart heel vroeg. Utrecht volgde in april, Am-
sterdam in juni, Amersfoort pas in augustus.

Deze raden hadden over het algemeen een gematigder signatuur dan de provisionele mu-
nicipaliteiten en telden in hun rijen meer mensen van patricischen huize. Daaronder waren
telgen uit vroedschapsdynastieën als Hooft en Bicker in Amsterdam of Strick van Linschoten
en De Ridder in Utrecht.17 Een deel van de verklaring is dat er inmiddels meer patriotse oud-
regenten uit ballingschap waren teruggekeerd. Onder het niet-orangistische deel van de be-
volking, dat het electoraat vormde, genoten die grotere bekendheid en populariteit dan de in
januari 1795 aangetreden sociëteitsactivisten, die meestal door hun clubgenoten waren aan-
gewezen. Verder speelde er een religieuze component. Onder de niet-patricische leden van
de provisionele municipaliteiten bevonden zich relatief veel leden van de kleinere protes-
tantse kerken: remonstranten, doopsgezinden en lutheranen. Binnen de sociëteiten waren
die zeer actief, maar door de geringe omvang van hun kerken waren ze slecht vertegenwoor-
digd in het electoraat.

Dorpsrevolutionairen

De Bataafse revolutie had ook voor het platteland consequenties, die althans formeel zelfs in-
grijpender waren dan voor de steden. De steden behielden een eigen bestuurlijke autonomie
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en de nu gekozen stedelijke raden stuurden afgevaardigden naar de voorlopige provinciebe-
sturen, de representantenvergaderingen, zoals de vroedschappen dat onder de Republiek
naar de Staten hadden gedaan. Op het platteland ontstond een volledig nieuwe bestuurs-
structuur. Vóór 1795 was de ambachtsheer de centrale figuur in het dorp geweest. Hij (of zij)
bepaalde welke boeren als schepenen optraden, sprak recht en had vaak grote invloed op de
keuze van de predikant.18 Met de revolutie was het met de positie van de ambachtsheren in
één klap afgelopen. De meesten legden zich daar zuchtend bij neer, bang geworden door het
droeve lot van Franse standgenoten dat in de oranjegezinde pers de vorige jaren breed was
uitgemeten. Sommige heren pleegden enig vergeefs verzet, terwijl een enkeling zich juist
heel enthousiast toonde voor de revolutionaire veranderingen. Zo feliciteerde de uit balling-
schap teruggekeerde heer van Linschoten, Paulus Strick van Linschoten, zijn dorpelingen
met het feit dat zij hem als ambachtsheer hadden afgezet: ‘Ook gij mijne medeburgers! hebt
aan de ingeving onzer alle moeder natuur voldaan; gij hebt gebruik gemaakt van de rechten,
die u als mensch en burger toekwamen’.19 De mate waarin een lokale revolutie van de grond
kwam, verschilde van dorp tot dorp. Zo werd in het Zuid-Utrechtse dorp Houten al direct na
de capitulatie een vrijheidsboom geplant en een Comité Revolutionair gevormd. Een al jaren
slepend conflict tussen de ambachtsheer en de schepenen had bij boeren en ambachtslieden
voldoende kwaad bloed gezet om hen de revolutie te laten omhelzen.20 In andere plaatsen
moest het initiatief van buiten komen. Zo werd langs de Vecht de stoot gegeven door een
commissie uit Amsterdam. In Nigtevecht en in het toen Hollandse Loenen brachten de Am-
sterdammers nieuwe dorpsbestuurders aan de macht. In verschillende dorpen kwam er hele-
maal geen revolutie.

Of een plaats al dan niet de kant van de revolutie koos, hing van verschillende factoren af.
Van groot belang was de verhouding met andere dorpen in de omgeving. Voor de boeren van
het Utrechtse gehucht Achttienhoven was de omhelzing van de revolutie door het naburige
Westbroek aanleiding om dat juist niet te doen.21 In de ban Ransdorp ten noorden van Am-
sterdam zag het vissersdorp Durgerdam in de Bataafse revolutie een mogelijkheid om de he-
gemonie van de hoofdplaats te doorbreken. In Ransdorp zelf was om precies dezelfde reden
weinig revolutionair vuur te bespeuren. Daar vond de omwenteling pas in de eerste week van
februari plaats, compleet met het planten van een vrijheidsboom. Inwoners behandelden de
boom echter dusdanig dat vervanging al na twee weken noodzakelijk was.22

Het optreden van een nieuwe, revolutiegezinde dorpsmunicipaliteit was vaak afhankelijk
van het voorhanden zijn van een alternatieve bestuurselite in de vorm van religieus anders-
denkenden. In dorpen met een katholieke meerderheid als Linschoten en Jutphaas traden
katholieken naar voren als nieuwe dorpsbestuurders, aangevuld met een enkele lutheraan en
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gereformeerde. Waar een dergelijk alternatief ontbrak, zoals in Leersum op de Utrechtse
Heuvelrug, keerden de oude schepenen gewoon terug. In dorpen waar een flinke katholieke
minderheid (van zo’n 20 tot 30 procent) bestond, zoals in het Zuid-Hollandse Maasland of
het Noord-Hollandse Graft, vond een aanvulling van het bestuur met enkele katholieken
plaats.23 In Graft werd een religieuze verdeelsleutel uiteindelijk zelfs reglementair vastgelegd.
Dat religie aan de andere kant niet allesbepalend was, blijkt wel uit het voorbeeld van het toch
zeer gereformeerde Veenendaal, dat de revolutie enthousiast onthaalde, omdat dit de moge-
lijkheid bood om onder Rhenen uit te komen, dat heerlijke rechten over Veenendaal uitoe-
fende.24 In Rhenen zelf moest de revolutie vanuit de provinciale hoofdstad worden opgelegd,
met ondersteuning van Franse militairen.

Protestantse dissenters, die in de steden zo’n belangrijke rol speelden als vooraanstaande
revolutionairen, waren op het platteland veel minder aanwezig. In dorpen waren er meestal
alleen gereformeerden en katholieken. Een uitzondering vormde het Noord-Hollandse plat-
teland, waar omvangrijke doopsgezinde minderheden voorkwamen. In de banne Graft, met
een doopsgezind aandeel van 12 procent, speelden zij een belangrijke rol bij de revolutie.25

De doopsgezinde predikant van Oostgraftdijk was bijvoorbeeld voorzitter van het Comité Re-
volutionair.

Voor enkele gebieden in de Gelders-Hollands-Utrechtse grensstreek betekende de Bataafse
revolutie een totale verandering van status: de vrije heerlijkheden Vianen, IJsselstein, Leer-
dam, Culemborg en Buren. Deze behoorden niet tot een van de zeven provinciën. Ze hadden
ook een geheel eigen rechtspraak en kenden het asielrecht. Behalve Vianen hadden ze de
prins van Oranje als heer. Met de Bataafse revolutie verviel de aparte status en werden ze bij
Holland of Gelderland gevoegd.26 De incorporatie van IJsselstein bij Holland had tot gevolg
dat het Utrechtse Lopik nu geheel door Hollands gebied werd ingesloten. Lopik, een gerecht
met een omvangrijke katholieke gemeenschap, was overigens revolutionair gezind. Ook de
voormalige baronie IJsselstein kende voldoende katholieken als rekruteringsgrond voor een
nieuw bestuur.

Groeiende tegenstellingen

We hebben gezien dat de verkiezingen die in de loop van 1795 op basis van de reglementen
werden gehouden tot gevolg hadden dat meer traditionele bestuurders werden gekozen: pa-
tricisch wat sociale afkomst betreft en gereformeerd in religie. In politiek opzicht namen ze
een gematigd standpunt in. Op het platteland lijkt dit effect nog sterker te zijn geweest. Ble-
ven in de steden afgezette regenten van vóór januari 1795 buiten beeld (uitzonderingen als
Montfoort daargelaten), in dorpsbesturen was hun terugkeer bepaald niet ongebruikelijk. Zo
werden in het banbestuur van Graft, dat achttien leden telde, zeven oud-vroedschapsleden uit
de dorpen gekozen.27 De leden van dit bestuur werden per dorp gekozen volgens een bepaal-
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de verdeelsleutel. In de ban Ransdorp was het opstellen van een dergelijke verdeelsleutel aan-
leiding tot een langdurig conflict tussen het behoudende Ransdorp en het revolutionaire
Durgerdam. Een dergelijke tegenstelling bestond in Graft niet.

De uitslagen van de lokale verkiezingen die in de loop van 1795 gehouden zijn, leidden tot
sterke tegenstellingen tussen de in meerderheid gematigde stads- en dorpsbesturen aan de
ene kant en de ontevreden radicalen aan de andere kant. Degenen die consequente door-
voering van de revolutionaire beginselen nastreefden, waren georganiseerd in sociëteiten en
de voortgezette Comités Revolutionair, die soms optraden onder namen als Comité van Waak-
zaamheid of Comité van Voorlichting. Ook de wijkvergaderingen, die onder andere in Am-
sterdam, Rotterdam en Utrecht ontstonden, waren bolwerken van radicalen. Gematigden wa-
ren aan de basis zwakker georganiseerd, al richtten ook zij sociëteiten op. In Alkmaar
bijvoorbeeld bestreed de gematigde club Broederschap de radicalen van Eendracht.28

Het aanpakken van oranjegezinde ambtsdragers was een van de eisen die de radicalen
steeds naar voren brachten. In Utrecht moest de raad der gemeente onder druk van de socië-
teitsactivisten tientallen orangistische ambtenaren ontslaan.29 In Rotterdam weigerde de raad
om toe te geven aan dergelijke eisen van de Sociëteit der Volksvrienden, in die weigering zeer
nadrukkelijk gesteund door de Franse autoriteiten.30

Een tweede punt was het bestraffen van de pre-revolutionaire regeerders. In de steden ging
dat om het al dan niet arresteren van de in januari 1795 afgezette vroedschapsleden. De stads-
besturen wisten zich met succes tegen deze eis te verzetten. Wel lukte het om de oud-regenten
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uit sommige stichtingsbesturen te verwijderen, waar zij een deel van hun machtsbasis hadden
behouden. In veel dorpen speelde het probleem dat oude bestuurders nog steeds (of weer)
op het kussen zaten. Zo ageerde het Grafter Comité Revolutionair, inmiddels omgedoopt tot
het Comité van Waakzaamheid, tegen de aanwezigheid van oud-vroedschapsleden in de mu-
nicipaliteit. Daarbij riepen ze hulp van buiten in, in eerste instantie het Alkmaarder Comité
Revolutionair en uiteindelijk een commissie van de Provisionele Representanten van ’t Volk
van Holland, het voorlopige provinciebestuur. Daartoe behoorde het oud-lid van het Amster-
damse Comité Revolutionair, Samuël Iperusz Wiselius. Met een militair escorte naar Graft ge-
komen, zette de Haagse delegatie in april 1795 enkele bestuurders af. Bij verkiezingen van bij-
na een jaar later kwamen die overigens gewoon weer terug.31

De derde kwestie waarover radicalen en gematigden van mening verschilden, was de posi-
tie van de gereformeerde kerk. Deze kerk, steeds vaker de hervormde kerk genoemd, had
sinds het eind van de 16e eeuw een bevoorrechte positie ingenomen in de Republiek. Radi-
calen wensten daar resoluut en onmiddellijk een einde aan te maken. De positie van de gere-
formeerde kerk verscherpte het religieuze element in de politieke tegenstellingen. Protes-
tantse dissenters en katholieken waren vrijwel altijd voor de revolutie. Gereformeerden waren
verdeeld. Aanhangers van de revolutie waren vooral te vinden in de Verlichte vleugel van de
kerk. Een goed voorbeeld is de bekende ds. Ysbrandt van Hamelsveld, oud-predikant van Dur-
gerdam en als hoogleraar in de theologie nauw betrokken bij de Utrechtse patriottenbewe-
ging. In zijn invloedrijke geschriften verspreidde hij Verlichte ideeën. Hij vertaalde onder an-
dere het werk van de zeer vrijzinnige Engelse theoloog Joseph Priestley.32 In 1795 kwam hij in
de Utrechtse raad der gemeente om een jaar later voor de landelijke politiek te kiezen. Poli-
tiek actieve gereformeerde predikanten kwamen vaker voor. Zo was ds. Pieter Breebaart, sinds
1792 predikant van Westgraftdijk en later ook van Oostgraftdijk, een van de leidende figuren
van de revolutie in Graft. In Leiden gaf ds. Romswinkel zelfs de stoot tot de Bataafse revolutie
door op 18 januari in de Marekerk tijdens de dienst het volk tot vrijheid op te roepen en de
macht van de regenten over te nemen. Na afloop werden in de kerk de Provisionele Repre-
sentanten van het Volk van Leiden gekozen.33

Tenslotte streden gematigden en radicalen met elkaar over de mate waarin oude bestuurs-
structuren konden voortbestaan. Radicalen waren voor kaalslag. Meer behoudende revolutio-
nairen daarentegen kwamen op voor stedelijke autonomie en zelfs bepaalde heerlijke rech-
ten. Zo stonden de in meerderheid behoudende raad der gemeente van Utrecht en het door
radicalen beheerste voorlopige provinciebestuur lijnrecht tegenover elkaar bij het bepalen
wat ‘domestiq’ was (dat wil zeggen onder het stedelijk zelfbestuur viel) en over de kwestie-
Vreeswijk. Over dit dorpje aan de Lek oefende de stad sinds 1582 heerlijke rechten uit. De
Vreeswijkse municipaliteit wenste die band te behouden. De plaatselijke sociëteit wenste ech-
ter afscheiding van Utrecht en zocht steun bij de provincie, die vond dat Vreeswijk bij het
Utrechtse platteland gevoegd moest worden. Het conflict dreigde in maart 1796 te escaleren,
maar toen bracht de Akte van Vereniging uitkomst: het volk van Utrecht en het volk van
Vreeswijk zouden voortaan één zijn.34
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De conflicten tussen radicalen en gematigden kregen soms gewelddadige trekjes. Bij ver-
schillende gelegenheden probeerden radicalen gewapenderhand hun zin door te zetten. Zo
raakte de Rotterdamse raad op 14 juni 1795 in een benarde positie toen een revolutionaire
menigte rond het stadhuis de arrestatie van de voormalige hoofdschout Van Staveren eiste en
de houding van de burgerwacht op zijn zachtst uitgedrukt weinig standvastig was. In paniek
gaf de raad toe.35 Wanneer het echt uit de hand dreigde te lopen, grepen de Fransen in. Van-
af het begin hebben zij het escaleren van een revolutionair proces, zoals ze dat zelf hadden
gekend, tegengehouden. Het ernstigste incident was het Amsterdamse kannoniersoproer van
mei 1796. Drie artilleriecompagnieën van de gewapende burgermacht sloegen de 8e mei aan
het muiten met als eis de vrijlating van eerder gearresteerde radicalen. Gesteund door socië-
teitsactivisten trokken ze op naar het stadhuis. In de raadszaal binnengedrongen, sloegen ze
in op de raadsleden, zij het met de vlakke kant van hun sabels. De Bataafse autoriteiten re-
ageerden verward en verdeeld, maar voor de Franse bevelhebber Beurnonville waren derge-
lijke wanordelijkheden volstrekt onaanvaardbaar. Hij maakte een week later een eind aan de
opstand.36

De Fransen zouden uiteindelijk de beslissing brengen over het centrale debat dat de Ba-
taafse Republiek vanaf medio 1796 beheerste, dat over de eenheidsstaat. De linkervleugel van
de Nationale Vergadering, de unitarissen of democraten, wenste een eenheidsstaat naar Frans
model. Prominenten van deze stroming waren de Leidse lakenfabrikanten Pieter Vreede en
Stephanus van Langen.37 De federalisten wensten zoveel mogelijk van de oude bestuursstruc-
tuur te handhaven, een tegenstelling die zich op lokaal en provinciaal niveau al eerder had
geopenbaard. De Delftse oud-regent Willem Hendrik Teding van Berkhout was een typische
representant van deze stroming. De moderaten, met de Amsterdammers Schimmelpenninck
en Bicker als prominenten, namen een tussenpositie in.38 In de zomer van 1797 werd aan het
Bataafse volk een Ontwerp van Constitutie voorgelegd. Dit grondwetsvoorstel was een com-
promis, zowel op het punt van de eenheidsstaat als op het punt van de scheiding tussen kerk
en staat. Tijdens de campagnes organiseerden de radicalen zich op tal van plaatsen in Socië-
teiten voor Eén- en Ondeelbaarheid om te ijveren tegen aanneming van het voorstel. Deze ac-
tie was succesvol: op 1 augustus 1797 stemde bijna 80 procent van de opgekomen stemge-
rechtigden tegen. Holland zat daar met 74 procent wat onder en de provincie Utrecht er met
82 procent iets boven.39

Radicalen aan de macht

De afwijzende uitslag stortte de Bataafse Republiek in een constitutionele crisis die zo ernstig
was dat de Franse autoriteiten zich zorgen gingen maken over de stabiliteit van hun satelliet,
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te meer daar de Bataafse vloot in oktober een verpletterende nederlaag leed tegen de Engel-
sen. Bovendien kwam er na een staatsgreep in september 1797 een nieuw bewind in Parijs,
dat jakobijnse (radicaal-revolutionaire) trekken had. Dit bewind brak met het beleid om in de
Bataafse Republiek tegen de radicalen partij te kiezen. Rond de jaarwisseling bleek onder an-
dere door de vervanging van generaal Beurnonville, de steunpilaar van de gematigden, als
Frans bevelhebber door zijn collega Joubert, dat er iets op handen was. Op 22 januari 1798
ondersteunden Franse troepen een staatsgreep van de radicalen onder leiding van Pieter
Vreede. Het nieuwe bewind ontsloeg en arresteerde politieke tegenstanders in de Nationale
Vergadering zoals de Amsterdamse oud-regent Jan Bernd Bicker.

Ook volksvertegenwoordigers op provinciaal en lokaal niveau ontkwamen niet aan zuive-
ringen. Het Uitvoerend Bewind, zoals de regeringsploeg van Vreede zich noemde, ontsloeg
de gematigde leden van de provinciale besturen (voor zover die niet zelf waren opgestapt) en
vulde ze aan met eigen geestverwanten tot intermediaire administratieve besturen van de
‘voormalige gewesten’. Deze kregen de opdracht ‘nuttelooze of onwaardige Ambtenaaren en
Bedienden’ die aan hen onderworpen waren, te ontslaan.40 Dat hield onder andere in dat lo-
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kale besturen aangepakt moesten worden. Vele stads- en dorpsbestuurders in de Bataafse Re-
publiek verloren vanaf begin maart hun zetel. Hun opvolgers hadden meestal een geheel an-
dere achtergrond: ze waren vaak afkomstig uit de middengroepen en in religieus opzicht uit
niet-gereformeerd milieu. De kleine protestantse kerken waren nog sterker dan in januari
1795 oververtegenwoordigd, terwijl ook het aantal katholieken toenam.

De ontslagoperatie had tot doel de lokale besturen in handen te brengen van geestverwan-
ten en diende tevens om uit efficiëntie-overwegingen de omvang van de besturen terug te
brengen. De grondigheid verschilde aanzienlijk per plaats. Zo konden in Alkmaar zeven van
de negentien leden van de ontslagen raad toetreden tot het tien man sterke administratief be-
stuur.41 In Utrecht daarentegen was slechts een van de 25 raadsleden waardig genoeg bevon-
den om in het nieuwe negental zitting te nemen. De zuiveringsijver van sommige commissie-
leden leidde er toe dat niet alleen overgebleven pre-revolutionaire bestuurders het veld
moesten ruimen, zoals in Montfoort of Graft, of patriotten met federalistische neigingen,
maar zelfs nadrukkelijke voorstanders van de eenheidsstaat. Door kritiekloos te vertrouwen
op lokale informatie gingen zaken als het vereffenen van persoonlijke rekeningen een rol
spelen. Het doet een beetje denken aan de dagen van de Terreur in Frankrijk, al rolden hier
alleen in figuurlijke zin koppen.

Dezelfde willekeur bleek bij een andere zuiveringsactie, die van de stemlijsten. Begin maart
was de nieuwe Staatsregeling gereed die de eenheidsstaat grondwettelijk moest vastleggen.
Om bij de volksstemming geen risico’s te lopen, besloot het Uitvoerend Bewind om verklaar-
de tegenstanders van de eenheidsgedachte van de stemlijsten te schrappen. Daartoe bezoch-
ten speciale commissies steden en dorpen in de hele Bataafse Republiek. De actie droeg ertoe
bij dat de grondwet met overweldigende meerderheid werd aangenomen.

Het gevolg van de zuiveringen (zowel die van de lokale besturen als die van de stemlijsten)
was dat het revolutionaire elan gebroken werd.42 De lokale verkiezingen waarin de Staatsre-
geling voorzag, werden nooit gehouden en de in 1798 benoemde bestuurders bleven op hun
post. In sommige steden, bijvoorbeeld in Amsterdam, vonden na de staatsgreep van 12 juni
1798 die het bewind van Pieter Vreede en de zijnen verdreef personele wijzigingen plaats,
maar ook dat waren benoemingen. De mannen van 1798 traden pas terug na de doorvoering
van de Staatsregeling van 1801 op lokaal niveau. De daarop gebaseerde gemeentelijke regle-
menten voorzagen weliswaar in verkiezingen, maar alleen voor aftredende leden. De besturen
werden voor de eerste keer vanuit Den Haag benoemd. Onder die nieuwe bestuurders be-
vonden zich oranjegezinde oud-regenten. De stadhouder in ballingschap had zijn aanhan-
gers uitdrukkelijk toestemming gegeven om weer politiek actief te worden. In het verdere ver-
loop van de Bataafs-Franse periode (tot het vertrek van de Franse troepen eind 1813) zien we
de stedelijke besturen bevolkt door een combinatie van voormalige orangistische regenten,
hun patriotsgezinde standgenoten en de gezeten burgers die vanaf 1795 de kans kregen. Van-
af 1808 kwam de volgende, politiek niet belaste generatie uit dezelfde sociale kringen aan
bod. De revolutionairen uit de middengroepen, voor wie de deur in 1795 bij verrassing op
een kier ging en in 1798 plotseling wagenwijd open, kwamen na 1801 nauwelijks meer aan
bod. Na 1813 was dat helemaal afgelopen. Onder Willem I bepaalden patricische families (al
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dan niet in de adelstand verheven) het beeld in de stedelijke raden. Daarnaast waren er en-
kele raadsleden uit de rangen van de gezeten burgerij, die na 1795 carrière hadden gemaakt.
De invloed van de bevolking op de samenstelling van de stedelijke besturen was na 1798 ge-
ring. Besturen werden benoemd, al was er vanaf 1801 wel sprake van een kiesstelsel voor pe-
riodiek aftredende raadsleden en tussentijdse vacatures. Door censuseisen en ingewikkelde
trappen was de invloed van de stemgerechtigden op de uiteindelijke keuze echter veel be-
perkter dan voor 1798 het geval was geweest.

Conclusie

Om de sociale en politieke samenstelling van de lokale besturen tijdens de Bataafse revolutie
scherp in beeld te krijgen, zou een diepgaand prosopografisch onderzoek nodig zijn, zoals
voor een aantal provinciebesturen uit 1795 en de nationale vertegenwoordiging uit de hele
Bataafs-Franse tijd gebeurd is.43 Een dergelijk onderzoek kan aan het licht brengen welke pa-
tronen er hebben bestaan in de machtswisselingen, wie er in de besturen kwamen, wie er ble-
ven, wie de macht na verlies wisten te heroveren, wie de macht definitief verloren en wie er
nooit aan te pas kwamen. Vanuit de kant van de besturen gezien, gaat het om de ontwikkelin-
gen in de personele samenstelling en vanuit de kant van de betrokkenen om de mogelijkhe-
den die de revolutie bood voor een bestuurlijke en maatschappelijke carrière. Er is echter al
het een en ander gepubliceerd, zij het dat deze studies zeer wisselend van invalshoek en kwa-
liteit zijn.

Uit deze literatuur komt een beeld naar voren, waarvan ik in het voorafgaande enkele trek-
ken heb geschetst. Allereerst is de rol van de Fransen cruciaal. Hun militaire overwinning in
januari 1795 bracht de revolutie op gang en Franse autoriteiten bepaalden de marges: ze rem-
den de revolutie af wanneer die in hun ogen dreigde te ontsporen of versnelden het proces
wanneer er een impasse dreigde. Bovendien leverde Frankrijk de revolutionaire bestuursmo-
dellen. Binnen de door de Fransen gestelde marges konden de Bataven echter op lokaal, pro-
vinciaal en zelfs nationaal niveau hun gang gaan.

Verder blijkt dat lokale verhoudingen voor de bestuurlijke ontwikkelingen van groot be-
lang zijn geweest. Het meest bepalend is de godsdienstige factor geweest, vooral op het plat-
teland. Niet-gereformeerden waren bijna allemaal voor de revolutie: als tweederangsburgers
hadden zij er alleen maar bij te winnen. Protestantse dissenters vormden in de grotere steden
de kern van de activisten, in de kleine steden en op het platteland waren zij meestal te gering
in aantal, uitzonderingen als Noord-Holland met zijn vele doopsgezinden daargelaten. Een
welvarende groep katholieken kon in dorpen een alternatieve bestuurlijke elite leveren. Waar
die ontbrak, keerden vaak de oude bestuurders terug of leek de municipaliteit als twee drup-
pels water op het vroegere schepenencollege. Naast de godsdienst speelden oude bestuurlijke
conflicten een rol. Een verstoorde relatie met de ambachtsheer of de animositeit tussen plaat-
sen kon het revolutionaire vuur aanwakkeren, om het aan de andere kant van de dijk juist te
doven.

De lokale, de regionale en de nationale politieke verhoudingen werden in toenemende
mate beheerst door tegenstellingen tussen radicale en gematigde revolutionairen. De zojuist
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genoemde factoren speelden in deze tegenstelling een rol. De Fransen kozen tot 1798 meest-
al partij voor de gematigden, terwijl ze in januari van dat jaar de staatsgreep steunden die de
radicalen aan de macht bracht. De krachtdadige invoering van de eenheidsstaat door dit
nieuwe bewind maakte aan de lokale verscheidenheid rigoureus een einde. Het bereiken van
dit doel en vooral de daarbij gehanteerde methoden maakten eveneens een einde aan het re-
volutionaire elan en aan de ontluikende democratie.
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