
19

Verzoekschriften aan het Bataafse parlement

Een terreinverkenning

Joris Oddens 

Van Amsterdam verneemen wij, dat door een aanzienlijk Gezelschap Vaderlan-
ders, zich bijeengevoegd hebbende, onder de spreuk voor Een en Ondeelbaar-
heid, een Adres door de Republiek is verzonden, met aanmaning hetzelve ten 
spoedigste ter teekening te leggen, en vervolgens aan de Nationale Vergadering 
te presenteren. (De Weerlicht, dinsdag, 30 mei 1797, ‘het Derde jaar der Bataaf-
sche Revolutie’)

Deze bijdrage gaat over verzoekschriften aan het Bataafse parlement.1 Met ‘Bataafs 
 parlement’ doel ik op de vertegenwoordigende vergaderingen die ten tijde van de 
Bataafse Republiek in Den Haag bijeen waren onder verschillende namen en met 
wisselende bevoegdheden: de Nationale Vergadering van 1796 tot 1798 en het Verte-
genwoordigend Lichaam tussen 1798 en 1801.2 De term ‘verzoekschrift’ hanteer ik als 
algemene benaming voor schriftelijk bij autoriteiten ingediende verzoeken met een of 
meer ondertekenaars. De centrale vragen die ik mezelf heb gesteld zijn: hoe vallen de 
verzoekschriften aan het Bataafse parlement te karakteriseren en voor welke doelein-
den zetten (groepen) burgers ze in?3 Het betreft hier vrijwel onontgonnen terrein dus 
ik zal deze vragen veeleer inventariserend dan uitputtend beantwoorden.4 

Door de eeuwen heen zijn er in het Nederlandse taalgebied tal van andere woorden 
in omloop geweest voor verzoekschriften, zoals ‘smeekschrift’, ‘supplicatie’, ‘memo-
rie’, ‘remonstrantie’, ‘adres’, ‘verzoek’, ‘voordracht’, ‘rekest’ en ‘petitie’. Het woord ‘peti-
tie’ kwam rond 1800 uit het Engels via het Frans in het Nederlands terecht, maar is 
sindsdien vooral gebruikt in de betekenis van een verzoekschrift met meer dan één 
ondertekenaar en een politiek oogmerk.5 In de vroegmoderne tijd werd deze catego-
rie ook al onderscheiden, maar werd doorgaans gesproken van ‘rekesten’ of ‘adressen’ 
over ‘staatszaken’, ‘’s lands zaken’, ‘regeringszaken’ of het ‘algemeen belang’. Het was 
deze categorie die het Bataafse parlement bedoelde toen het op 10 maart 1796, enkele 
dagen na zijn oprichting, een decreet uitvaardigde over wat wij nu het recht van petitie 
noemen: ‘Elk burger van Nederland’, luidde de eerste zin van dit decreet, ‘heeft het 
recht van Voordragt, Petitie of Verzoek omtrend ’s Lands Zaken.’6 Over verzoekschrif-
ten over andere dan ‘’s Lands Zaken’ repte het decreet niet, omdat het recht om deze in 
te dienen voor het parlement vanzelf sprak.

Ook historici maken vaak een onderscheid tussen verzoekschriften die gericht zijn 
op beïnvloeding van het politieke proces en verzoekschriften met een persoonlijk of 
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privaat belang.7 Uit functioneel oogpunt is dit wel begrijpelijk, al moet bedacht wor-
den dat een duidelijke grens tussen politiek en niet-politiek of tussen privaat en 
algemeen belang niet valt te trekken. Verzoekschriften die in principe het belang 
van een bepaald individu of een bepaalde groep beogen, kunnen wel degelijk ook 
gevolgen hebben voor andere groepen of individuen in een samenleving. Zeker in 
tijden van polarisatie krijgen verzoekschriften, die op andere momenten misschien 
onschuldig lijken, al snel een politieke lading. In de indeling van deze bijdrage houd 
ik weliswaar het traditionele onderscheid tussen ‘politiek’ en ‘niet-politiek’ enigs-
zins aan, maar kies ik er niettemin bewust voor de verzoekschriftenpraktijk in haar 
geheel te beschouwen. 

 

Enkele beschrijvende kenmerken

Om te beginnen zal ik aandacht besteden aan enkele kwantitatieve, materiële en 
formele kenmerken van de verzoekschriften aan het Bataafse parlement. Wat aller-
eerst opvalt is hun enorme aantal. Voor de periode 1796-1801 zijn in het Nationaal 
Archief 112 pakken met ongesorteerde, op datum gerangschikte verzoekschriften 
overgeleverd (volgens een ruwe schatting zo’n 17.000 verzoekschriften).8 Daarnaast 

Detail van een verzoekschrift met het nationaal zegel (1797) [nationaal archief – wet gevende 
colleges]
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bevinden zich vele tientallen pakken met gesorteerde verzoekschriften over bepaalde 
onderwerpen in de archieven van de verschillende parlementaire commissies. Het is 
bovendien duidelijk dat een onbekend aantal oorspronkelijk bij het parlement inge-
diende verzoekschriften elders is terechtgekomen, bijvoorbeeld in de archieven van 
de agentschappen (voorlopers van de ministeries) of andere bestuurscolleges waar-
aan om nader advies werd gevraagd. Ter vergelijking: het Nationaal Archief beschikt 
over 32 pakken verzoekschriften die zijn ingediend aan de oude Staten-Generaal in 
de laatste vijf jaar van hun bestaan (1791-1796), terwijl voor de Tweede Kamer van de 
nieuwe Staten-Generaal in de eerste vijf jaar van haar bestaan (1815-1820) niet meer 
dan vier pakken zijn overgeleverd.9 Deze vergelijking zegt niet zo veel over de totale 
aantallen ingediende verzoekschriften – na 1815 kwamen verzoekschriften bijvoor-
beeld eerder bij de koning terecht dan bij de Tweede Kamer – maar maakt wel dui-
delijk hoezeer het Bataafse parlement gedurende zijn bestaan de centrale institutie 
was voor burgers die iets te verzoeken hadden.

Voor alle verzoekschriften aan het Bataafse parlement gold (zoals vastgelegd in 
het genoemde decreet uit 1796) dat ze moesten zijn geschreven op (of vergezeld gaan 
van) standaardpapier waarop een belast zegel was gedrukt. Een nieuw ontworpen 
‘Nationaal Zegel’ werd op 1 januari 1797 in gebruik genomen. Het Nationaal Zegel 
verving het ‘Generaliteitszegel’, maar de daarvoor in 1695 vastgestelde tarieven ble-
ven tot 1805 van kracht voor verzoekschriften aan de meeste nationale bestuurscol-
leges, waaronder ook het parlement.10 Dit betekende dat voor verzoekschriften een 
basistarief gold van drie stuivers, terwijl voor bepaalde types verzoeken duurdere 
zegels moesten worden gebruikt. Overigens heeft hierover bij tijdgenoten de nodige 
verwarring bestaan en werden voor de zekerheid vaak de hogere tarieven gehanteerd 
die in 1794 waren vastgesteld door de Staten van Holland, gewend als men was om 
zich met bepaalde verzoeken tot het gewestelijke niveau te richten.

 Bij de oprichting van het Bataafse parlement verviel de bij de Staten-Generaal 
geldende verplichting om bij de indiening van een verzoekschrift tegen betaling 
gebruik te maken van de diensten van een zogeheten solliciteur, een gecertificeerde 
tussenpersoon die ervoor zorg droeg dat de juiste procedures werden gevolgd.11 
Een belangrijke barrière voor het indienen van een verzoekschrift viel hiermee 
weg, althans in theorie. In de praktijk bleven veel burgers ook in de nieuw ontstane 
situatie behoefte houden aan betaalde hulp bij het opstellen, indienen en opvolgen 
van een verzoekschrift. Deze kon lokaal worden geboden door ‘praktizijns’, alge-
meen juridisch dienstverleners, maar er werden in de Bataafse tijd ook commerciële 
bureautjes opgericht die regionaal of landelijk opereerden en gespecialiseerd waren 
in het opstellen van verzoekschriften.12

De verzoekschriften die het parlement bereikten, leken qua vorm meestal op de 
verzoekschriften zoals we die kennen uit de Republiek. Kort na haar oprichting in 
1796 ontving de Nationale Vergadering bijvoorbeeld het volgende verzoekschrift om 
een ambt (een voorloper van de sollicitatiebrief):
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Aan de Nationale Vergadering Representeerende het Volk van Neederland

Geeft reverentelijk te kennen, den ondergeteekenden, Jacob van Daalen, woonende 
in den Hage.
Dat hij suppliant vernoomen hebbende, dat aan ulieder Vergadering, eenige 
klerks plaatsen zullen koomen te vaceeren, en hij suppliant wel wenschte 
dat men hem met eene van dezelve zouden gelieven te begunstigen, vermits 
zijne ouders door plundering en geweld, in den jaare 1787 aangedaan, uit haar 
bestaan zijn geraakt, en hij dus niet langer tot hunnen lasten kan verstrekke. 

Waar omme zoo keert hij zig tot Ulieden, Burgers Representanten, verzoekende dat 
het Ulieden goedgunstiglijk behaage, hem met een van dezelve plaatse te begun-
stige, en daar van te verleenen favorabele resolutie in forma.

’t Welk doende etc.

J.v. Daalen junior13

De standaardformuleringen aan het begin (‘reverentelijk’ kon worden vervangen door 
bijvoorbeeld ‘met de meeste eerbied’ of ‘met alle verschuldigde achting’) en aan het 
eind (een in de Republiek sinds lang afgekorte versie van de formule ‘het welk doende, 
zoo zult gij wel doen [en zal ik God tot u bidden]’) vinden we in de meeste verzoek-
schriften. Het kwam echter ook voor dat de opstellers het taalgebruik meer aanpasten 
aan de conventies van de tijd, die meer egalitair en minder onderdanig waren.

Zo begonnen sommige verzoekschriften met de revolutionaire leus ‘Gelijkheid 
Vrijheid Broederschap’ (inderdaad in een andere volgorde dan in Frankrijk gebruik 
was) en de aanhef ‘Medeburgers!’ of schreef men simpelweg ‘geeft te kennen’, zonder 
frase die eerbied uitdrukte. De traditionele afsluiting werd ook wel vervangen door het 
revolutionaire ‘Heil en broederschap!’14 Uit radicaalpolitieke hoek kwamen verschil-
lende inzendingen die het parlement weliswaar als verzoekschriften behandelde, maar 
waarin alle gebruikelijke beleefdheidsfrases achterwege waren gelaten. Berucht werden 
bijvoorbeeld de ‘tien eensluidende requesten van ingezeetenen van Amsterdam’ die het 
parlement ontving in december 1797.15 De indieners verzochten eigenlijk niets, maar 
verklaarden plechtig niet te zullen instemmen met elk grondwetsontwerp dat afweek 
van de ideeën van een radicale minderheid binnen het parlement.16 

Het middenstuk van het verzoekschrift, dat bestond uit een motivatie van het 
verzoek gevolgd door het verzoek zelf, kon heel beknopt zijn, zoals in het voorbeeld 
hierboven, maar het kon ook vele pagina’s in beslag nemen. Na de afsluiting volgde 
de handtekening van de indiener of, als deze niet in staat was zijn of haar naam te 
schrijven, een merkteken en de handtekening van iemand, meestal de opsteller van de 
tekst, die verklaarde dat dit merkteken was geplaatst door de indiener. Het genoemde 
decreet uit 1796 bepaalde dat verzoekschriften, anders dan in de Republiek het gebruik 
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was geweest, niet mochten worden ingediend in naam van anderen: iedereen die wilde 
doorgaan voor (mede)indiener moest met een handtekening of merkteken vertegen-
woordigd zijn. Hoewel niet iedereen zich hier iets van aantrok – sommige indieners 
bleven stug ondertekenen namens de ‘burgers en ingezetenen’ van hun lokale gemeen-
schap of de leden van hun gezin –, resulteerde deze eis bij veel collectieve verzoek-
schriften in paginalange handtekeningenlijsten. Verzoekschriften konden tot slot ver-
gezeld gaan van allerlei bijlagen, zoals bewijsstukken, verklaringen (bijvoorbeeld van 
goed gedrag) van lagere overheden of medeburgers en kopieën van eerder ingediende 
verzoekschriften.

Veruit de meeste verzoekschriften waren handgeschreven, maar er waren ook 
gedrukte verzoekschriften. Het ging dan meestal om verzoeken met een politieke strek-
king die op verschillende plaatsen ter tekening aangeboden werden om zo veel moge-
lijk handtekeningen te vergaren. In het archief vinden we vele tientallen verzoekschrif-
ten met identieke inhoud – die overigens ook wel handgeschreven konden zijn – en 
veel handtekeningen. In individuele, handgeschreven verzoekschriften keren eveneens 
regelmatig identieke formuleringen terug. Dit laatste kan zijn veroorzaakt doordat ze 
door dezelfde professionele schrijver zijn opgesteld, maar kan er ook op duiden dat de 
opstellers bij het schrijven gebruikmaakten van zogeheten ‘formulierboeken’ waarin 
voor verschillende doeleinden voorbeeldverzoekschriften te vinden waren.17

Verzoekschriften omtrent particuliere en lokale zaken

Voor bepaalde soorten verzoekschriften geldt dat de noodzaak of verplichting om ze 
in te dienen ook in de Republiek bestond; het Bataafse parlement had dan de bevoegd-
heid om er besluiten over te nemen overgenomen van de Provinciale Staten, de Raad 
van State of de Staten-Generaal.18 Het ging bijvoorbeeld om standaardverzoeken om 
paspoorten, meerderjarigheidsverklaringen of dispensatie van bepaalde wetten. Het 
parlement ontving ook veel verzoekschriften met een economisch oogmerk, zoals ver-
zoeken om toestemming voor de in-, uit- of doorvoer van geld of goederen, het trans-
port van schepen of het varen onder neutrale vlag. Rondom de indiening van dit soort 
verzoekschriften veranderde er in procedureel opzicht waarschijnlijk niet zo veel ten 
opzichte van de praktijk in de Republiek, al zal het indieners niet altijd direct duide-
lijk zijn geweest dat ze in de veranderde situatie met hun verzoeken bij het parlement 
moesten zijn.

Ook andere categorieën verzoekschriften bestonden al eerder, maar veranderden 
van omvang of karakter onder invloed van de specifieke tijdsomstandigheden. Het 
aantal verzoeken om ambten nam bijvoorbeeld een hoge vlucht, omdat het parlement 
meer banen te vergeven had dan de Staten-Generaal, alsook omdat burgers ervan uit-
gingen dat het einde van het oligarchische patronagestelsel van de Republiek zou resul-
teren in vacatures op alle overheidsniveaus. Het parlement ontving verder talloze ver-
zoeken om pensioenen, vooral van oud-militairen die door de politieke omwenteling 
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Verzoek van zeven ‘Bataafsche kinderen’ om een gratificatie (1801) [nationaal archief –  
wet gevende colleges] 
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hun baan hadden verloren. Vele honderden verzoeken waren afkomstig van burgers 
die tijdens de stadhouderlijke restauratie in politieke ballingschap hadden verbleven 
en aanspraak hoopten te maken op een financiële tegemoetkoming die het parlement 
voormalige ballingen in het vooruitzicht had gesteld.19

Onduidelijkheid bestond er na oprichting van het parlement over gratieverzoeken. 
Tijdens een van zijn eerste zittingen ontving het parlement bijvoorbeeld een verzoek-
schrift van een vrouw wier man ‘een misstap’ had begaan ‘door een te ver gedreven 
Patriotismus’ en hiervoor gevangen was gezet; zij vroeg namens hem om strafvermin-
dering. Dit gaf aanleiding tot een debat over de vraag welke bevoegdheden het parle-
ment had ten aanzien van gratieverlening.20 Hoewel aanvankelijk werd besloten geen 
gratieverzoeken in behandeling te nemen – een deel van de leden vond dat het gratie-
recht aan het provinciaal bestuur toekwam, een ander deel vond het gratierecht voor 
de wetgevende macht een ‘bloote despotique aanmatiging’ die niet thuishoorde in een 
vrije republiek21 –, bleven veroordeelden en hun naasten hun geluk beproeven. Zo ont-
ving het parlement in 1796 een gratieverzoek van twee ter dood veroordeelde Duitse 
soldaten, die in Middelharnis een vrouw hadden verkracht22 en verzochten drie Haagse 
burgers om gratie voor hun vriend, die eveneens de doodstraf wachtte wegens grove 
misdragingen tijdens nota bene het inhuldigingsfeest van het parlement.23 De discussies 
die naar aanleiding van deze verzoeken steeds weer oplaaiden werden pas beslecht in 
de Staatsregeling van 1798, waarin het parlement toch een gratierecht werd toegekend.

In talloze andere verzoekschriften werd ook een beroep gedaan op het parlement 
in de hoedanigheid van appelinstantie, maar dan voor lokale politieke kwesties. Het 
kon dan gaan om onrecht waarvan de verzoekers vonden dat het hun persoonlijk was 
aangedaan, zoals ontslag uit een overheidsfunctie of ontzegging van deelname aan 
de grondvergaderingen door middel waarvan burgers bij het politieke proces betrok-
ken werden. Het konden daarnaast door meerdere burgers ondertekende klachten zijn 
over het gebrek aan lokale naleving van maatregelen die volgden uit genomen beslui-
ten, zoals het decreet van 5 augustus 1796 waarin de scheiding van Kerk en Staat en de 
gelijkstelling van de verschillende religieuze gezindten werden geproclameerd. In het 
najaar van 1797 ontving het parlement twee verzoekschriften van katholieke burgers 
uit het Gelderse Oijen die meenden dat dit decreet hun recht gaf om gebruik te maken 
van de enige kerk die het dorp rijk was, wat hun door de hervormde gemeente niet 
werd toegestaan.24 Burgers beklaagden zich ook wel in algemene zin bij het parlement 
over hun lokale bestuur, dat zich in hun ogen te weinig revolutionair opstelde of juist 
te veel. Soms ontving het parlement verzoekschriften van verschillende partijen in een 
lokaal conflict.

Dat burgers zich direct tot het nationale parlement richtten met verzoeken om te 
interveniëren in lokale kwesties sprak niet vanzelf. Weliswaar had het verzoekschrift in 
de tijd van de Republiek ook al wel deze appelfunctie gehad, maar in de meeste geval-
len waren de Provinciale Staten hiervoor de aangewezen instantie geweest. In het regle-
ment waarin de bevoegdheden van het parlement werden vastgelegd, was bepaald dat 
de gewesten voorlopig bleven gaan over hun eigen interne (lokale) aangelegenheden. 
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Verzoekers trokken zich hier – uit berekendheid of onwetendheid – echter lang niet 
altijd iets van aan, tot ongenoegen van de meer federalistisch ingestelde parlements-
leden. Pas in de Staatsregeling van 1798 werden alle besturen formeel ondergeschikt 
gemaakt aan het parlement en kreeg dit dus ook echt de grondwettelijke bevoegdheid 
om (de uitvoerende macht te gelasten) lokaal in te grijpen.

Verzoekschriften konden tevens gaan over conflicten tussen lokale autoriteiten en 
provinciale besturen of andere bovenlokale overheden; in dat geval lag een verzoek-
schrift aan het parlement vanaf het begin meer voor de hand. In de Bataafse tijd begon 
er geleidelijk een scherper onderscheid te ontstaan tussen verzoekschriften ingediend 
door burgers en ambtelijke ‘missives’ van lagere overheden, al vinden we ook nog altijd 
wel verzoekschriften ingediend door (leden van) lokale plattelandsbesturen, zoals in 
de Republiek gebruikelijk was. Zeker bij conflicten tussen overheden kwam het voor 
dat lokale bestuurders verzoekschriften uit hun gemeenschap uitlokten of daar zelf het 
initiatief toe namen om hun positie kracht bij te zetten. Zoiets was bijvoorbeeld aan 
de hand in het stadje Buren, dat tot de Bataafse omwenteling de autonome status van 
‘vrije heerlijkheid’ had genoten. In maart 1796 ontving het parlement verschillende 
handgeschreven maar identieke verzoekschriften ondertekend door vele Burenaars die 
de vergadering vroegen een onderzoek te starten naar inlijvingspogingen door de pro-
vincie Gelderland, waartegen zij zich verzetten.25

Het Burense voorbeeld vestigt de aandacht op nog iets anders. Buren was voor 1795 
een graafschap waarvan stadhouder Willem v de graaf was, en de inwoners van Buren 
bleven ook na 1795 aanhangers van de naar Engeland uitgeweken Prins van Oran-
je-Nassau. Hun orangisme weerhield hen er echter niet van om zich te richten tot het 
nationale parlement, hoewel dit toch meer dan welke andere nieuwe institutie ook de 
door hen betreurde ommekeer van zaken symboliseerde. Een dergelijk pragmatisme 
zien we ook bij een groep afgezette en in Groningse ‘ballingschap’ verblijvende gema-
tigde bestuurders uit het radicale Friesland, die zich eerst heftig hadden verzet tegen 
de komst van een nationaal parlement, maar zich al op de vierde zittingsdag van dit-
zelfde parlement per verzoekschrift beklaagden over het oneerlijke rechtsproces tegen 
hen.26 Het feit dat tegenstanders van het Bataafse parlement naar het middel van het 
verzoekschrift grepen, laat zien dat zij de legitimiteit van deze nieuwe institutie op een 
bepaald niveau toch erkenden.

Verzoekschriften over zaken van algemeen of collectief belang

Burgers maakten op allerlei manieren van hun petitierecht gebruik om zich te men-
gen in de (grond)wetgevende werkzaamheden van het parlement. Sommige burgers 
zonden bijvoorbeeld op eigen initiatief concept-grondwetsteksten in of presenteerden 
spontaan specifieke voorstellen met het verzoek deze in overweging te nemen. Burgers 
woonachtig in het kiesdistrict met hoofdplaats Strijen verzochten bijvoorbeeld om 
nieuwe verkiezingen in hun district, omdat zij hadden vastgesteld dat het door hen 
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verkozen parlementslid tijdens de zittingen al geruime tijd afwezig was.27 Een uitbraak 
van runderpest deed een Stolwijkse boer ertoe besluiten een verzoekschrift op te stel-
len waarin hij het parlement aanraadde alle stallen met teer te (laten) insmeren om 
verdere verspreiding te voorkomen.28 Ook het beroemde besluit tot gelijkberechtiging 
van de joden in de Bataafse Republiek, genomen op 2 september 1796, vond zijn oor-
sprong in een verzoekschrift, te weten van een aantal joodse Amsterdammers, verenigd 
in de sociëteit Felix Libertate.29

Veel vaker nog reageerden burgers door middel van verzoekschriften op algemeen 
geldende besluiten die al door het parlement genomen waren of mogelijk genomen 
zouden worden. Hier hebben we te maken met politieke verzoekschriften in strikte zin, 
waarvoor we doorgaans het woord ‘petitie’ reserveren: het gaat vrijwel altijd om ver-
zoekschriften met meerdere ondertekenaars per verzoekschrift en om meerdere ver-
zoekschriften rondom hetzelfde thema. In de Republiek was er vaak discussie geweest 
over de toelaatbaarheid van dit soort verzoekschriften, die door autoriteiten werden 
beoordeeld als subversief: nog in 1794, tijdens de repressieve fase van stadhouderlijke 
restauratie die na de patriottentijd intrad, hadden de Staten van Holland alle verzoek-
schriften waarmee men zich mengde in stads- of staatszaken ten strengste verboden.30 
In de Bataafse tijd werd van de hernieuwde vrijheid ten aanzien van het opstellen en 
indienen van politieke verzoekschriften massaal gebruikgemaakt.

Hoewel lang niet iedere Bataafse petitiecampagne groots werd opgezet, is wel dui-
delijk dat er op lokaal en ook op bovenlokaal niveau veel sprake is geweest van afstem-
ming en navolging. In de derde zittingsmaand dienden drie leden die behoorden tot 
de radicale minderheid van het parlement een initiatiefvoorstel in waarin zij ervoor 
pleitten het Bataafse volk in een volksraadpleging te vragen om toestemming voor 
aanpassing van het door hen gehate (want federalistische) regeringsreglement.31 Kort 
daarna ontving het parlement een verzoekschrift van burgers uit Dordrecht die voor 
dit voorstel hun steun uitspraken.32 Dit verzoekschrift werd gevolgd door een verzoek-
schrift van Rotterdamse burgers die stelden te delen in de ‘loflijke gevoelens onzer 
Dordrechtsche medebroeders’.33

Aan de radicale zijde van het politieke spectrum zouden dergelijke een-tweetjes 
vanaf dat moment regelmatig voorkomen. Het is aannemelijk dat hierover direct 
contact bestond tussen de betrokken parlementsleden enerzijds en de politieke clubs 
waaruit dergelijke verzoekschriften voortkwamen anderzijds, maar het fijne weten we 
hier niet van. Wel is bekend dat de politieke clubs onderling met elkaar in contact 
stonden door communicatienetwerken die vaak al in de patriottentijd waren ont-
staan.34 Petities werden in druk vermenigvuldigd en binnen de eigen club ter tekening 
gelegd, maar ook verder verspreid onder politieke geestverwanten elders in de Bataafse 
Republiek, zoals onder meer blijkt uit het citaat waarmee ik dit artikel begon. Voor 
het werven van handtekeningen werden tevens lokale media ingezet: zo stond in de 
Goudasche Courant van 24 november 1796 een verzoekschrift afgedrukt waarin er bij 
het parlement op werd aangedrongen om in het grondwetsontwerp waarmee het zich 
bezighield te breken met de federatieve beginselen van de oude Republiek en uit te 
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gaan van het principe van de eenheidsstaat. Dit verzoekschrift was opgesteld binnen 
radicale kringen in Dordrecht, maar de krant deelde mee dat het nu ook op verschil-
lende plaatsen in Gouda ter tekening zou worden gelegd.

De radicalen pakten hun petitieacties vooral in de eerste zittingsjaren van het 
parlement steeds systematischer en grootschaliger aan. In november 1796 spoorden 
radicale burgers het parlement er nogmaals toe aan om met het regeringsreglement 
te breken; ditmaal was sprake van een gedrukte standaardpetitie waarvan exempla-
ren met vele handtekeningen werden ingestuurd vanuit dorpen en steden in het hele 
land.35 Toen op 22 januari 1798 in Den Haag een staatsgreep had plaatsgevonden en een 
deel van de parlementsleden was afgezet, ontving het radicale rompparlement dat was 
overgebleven meer dan honderd petities ondertekend door vele duizenden burgers 
die in niet mis te verstane bewoordingen hun steun betuigden aan deze hoognodige 
afrekening met het ‘aristocratische monster’.36 De eerste (gedrukte) steunbetuigingen 
bereikten het parlement zo kort na de coup dat hier vrijwel zeker sprake is geweest van 
afstemming vooraf met de coupplegers. 

Niet alleen de radicalen bedienden zich van grootschalige petitieacties, maar het 
lijkt erop dat de mobilisering van vertolkers van een tegengeluid minder centraal 
werd aangestuurd. In het laatste kwart van 1797 ontving het parlement bijvoorbeeld 
enkele tientallen verzoekschriften met vele honderden ondertekenaars, die hoofdzake-
lijk afkomstig waren uit de provincies Gelderland, Brabant en Drenthe. De verzoekers 
protesteerden tegen de voorgenomen samenvoeging van de gewestelijke schulden, die 
voor de inwoners van deze provincies zeer ongunstig zou uitpakken. De verzoekschrif-
ten waren ingediend per dorp of stad, maar waren in de meeste gevallen gedrukt. Ieder 
gewest had zijn eigen standaardtekst, wat suggereert dat deze acties langs provinciale 
lijnen werden gecoördineerd.37

Grootschalig was tevens het protest tegen de afschaffing van de gilden; hiervoor 
circuleerden in 1798 verschillende gedrukte standaardpetities. Bij een van die petities 
hoefde alleen nog een plaatsnaam te worden ingevuld; bij een andere was zelfs dat niet 
nodig en volstonden de handtekeningen van de boze gildeleden.38 In hetzelfde jaar 
ontving het parlement veel verzoekschriften, zowel geschreven als gedrukt, waarin (de 
leden van) lokale armenbesturen protesteerden tegen het voornemen om de armen-
zorg te nationaliseren; daartegenover stonden overigens ook voorgedrukte verzoek-
schriften van burgers die het parlement aanspoorden om deze hervorming juist zo 
spoedig mogelijk door te zetten.39

Het heetste hangijzer van de Bataafse tijd was, gemeten naar het grote aantal ver-
zoekschriften, de al genoemde kwestie van het besluit over de scheiding van Kerk en 
Staat. Bij de tot dat moment geprivilegieerde Hervormde Kerk heerste veel onvrede 
over dit besluit. Tijdens een bijeenkomst van predikanten die in 1797 in Utrecht plaats-
vond werd daarom besloten een landelijke petitiecampagne op te zetten.40 Gedurende 
de laatste drie maanden van dat jaar werd het Bataafse parlement overspoeld door 
petities uit het hele land. Hoewel er verschillende standaardpetities circuleerden, 
bediende het leeuwendeel van de verzoekers zich van dezelfde gedrukte tekst over de 
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kerkelijke goederen die de hervormden beschouwden als hun bezit. Zij verzochten het 
parlement met klem hier niet aan af te doen in het aanstaande grondwetsontwerp.41 
Schattingen van het aantal ondertekenaars in deze campagne lopen uiteen van 215.000 
tot 235.000, ruim 10 procent van de totale bevolking.42 De hervormde actie lokte een 
reactie uit van katholieke ingezetenen van de Bataafse Republiek, die, hoewel zij kon-
den bogen op een veel minder sterk ontwikkelde organisatiestructuur, toch kwamen 
tot meer dan honderd tegenpetities, met eveneens een brede landelijke verspreiding.43

Besluit

De grote negentiende-eeuwse petitiecampagnes, zoals de Aprilbeweging van 1853 en 
het Volkspetitionnement van 1878, behoren onmiskenbaar tot de canon van de poli-
tieke geschiedenis van Nederland en hebben van historici ook de nodige aandacht 
gekregen.44 De enkele pagina’s die in de geschiedschrijving tot nu toe zijn gewijd aan 
de zojuist genoemde hervormde campagne uit 1797, die in omvang niet onderdeed 
voor haar negentiende-eeuwse navolgers en als contrarevolutionair massaverschijnsel 
in een revolutionair tijdsgewricht minstens zo interessant is, staan hiermee in won-
derlijk contrast. Uiteraard is de historische relevantie van een petitiecampagne niet 
een-op-een af te lezen uit het aantal handtekeningen, maar de vrijwel volkomen onbe-
kendheid van de campagne van 1797 is in ieder geval symptomatisch voor de stand van 
het onderzoek naar de verzoekschriften aan het Bataafse parlement.

Er zijn tal van goede redenen te verzinnen om in deze situatie verandering te bren-
gen; ik noem er hier een paar. In het Nederlandse revolutietijdvak werd volop geëxpe-
rimenteerd met volkssoevereiniteit, maar er is nog weinig onderzoek gedaan naar de 
manier waarop het volk zelf deze experimenten begreep. Behalve de geprivilegieerde 
positie van de Hervormde Kerk waren ook het patronagestelsel, de armenzorg, het 
gildewezen en andere instituten van de oude Republiek onderwerp van fundamentele 
debatten. Deze debatten zijn op beleidsniveau tamelijk goed onderzocht, maar er is 
dringend behoefte aan een perspectief van onderaf. De Bataafse verzoekschriften kun-
nen uitstekend in deze behoefte voorzien. Onderzoek naar de verzoekschriften kan 
ons bovendien meer inzicht verschaffen in de verhouding tussen burger, politiek en 
civil society in het revolutietijdvak: in hoeverre waren verzoekschriften werkelijk grass-
roots-fenomenen en in hoeverre werden petitiebewegingen aangestuurd door politieke 
en maatschappelijke elites? Welke bemiddelende rol was weggelegd voor politieke 
clubs en andere associatieverbanden? 

Meer onderzoek naar de verzoekschriftenpraktijk buiten de grote petitiecampag-
nes om is niet alleen wenselijk voor de Bataafse tijd, maar ook voor latere periodes, 
waaruit eveneens grote aantallen originele verzoekschriften zijn overgeleverd. Para-
doxaal genoeg staat deze grote beschikbaarheid het onderzoek naar verzoekschriften 
zelf (en niet alleen naar hun behandeling in bijvoorbeeld het parlement) misschien 
nog wel het meest in de weg. We hebben in Nederland in dit opzicht te maken met een 
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luxeprobleem: verzoekschriften aan het negentiende-eeuwse Britse Parliament zijn er 
bijvoorbeeld nauwelijks meer.45 Een belangrijke stap in het hanteerbaar maken van 
het materiaal kan worden gezet door de relevante archieven te digitaliseren. De ver-
zoekschriften aan het Bataafse parlement lijken me een prachtige casus om mee te 
beginnen. 
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