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 Stellingen behorend bij het proefschrift van Arend van Essen 

 

Staatsbelang boven regentengezang 

 
De politieke traktaten van Simon van Slingelandt (1664-1736) en het functioneren van de 

Republiek 

 

 

1. Het negatieve commentaar van Reinier C. Bakhuizen van den Brink op Matthijs 

Siegenbeeks ‘Lofrede op den raadpensionaris Simon van Slingelandt’ (1817) is 

ongefundeerd. 

 

2. Simon van Slingelandt was wars van schone schijn. 

 

3. De kritiek die Simon van Slingelandt uitoefende op het politiek-bestuurlijk functioneren 

van de Republiek, kwam voort uit vaderlandsliefde pur sang zonder eigenbelang. 

 

4. De bewering dat Simon van Slingelandt niets zou hebben bereikt met zijn voorstellen 

tot verbetering van de politiek-bestuurlijke structuur van de Republiek is een 

miskenning van zijn werk. 

 

5. Simon van Slingelandt was niet stadhoudersgezind. 

 

6. Simon van Slingelandt heeft niet het herstel van de bevoegdheden van de Raad van State 

bepleit ten koste van die van de Staten-Generaal. 

 

7. Het terminologische onderscheid dat Simon van Slingelandt maakt tussen ‘Staten-

Generaal’, ‘Vergadering van ordinaris Gecommitteerden ter Generaliteit’ en ‘Collegie 

der Gecommitteerden van de nader geüniëerde Provincien’ is verwarrend en niet 

relevant. 

 

8. Het verdient aanbeveling om onderwijs in de rechtsgeschiedenis en de beginselen van 

het recht een plaats te geven in het curriculum van de universitaire opleidingen 

Geschiedenis in Nederland. 

 

9. Proefschriften dienen niet als deel 1 van een onderzoek te worden gepubliceerd, want 

het is maar afwachten of deel 2 ooit verschijnt. 

 

10. Het politiek-bestuurlijke DNA van Simon van Slingelandt zit ook in de genen van Pieter 

Omtzigt. 

 

11. De trage afwikkeling van zowel de aardbevingsschade als de toeslagenaffaire is vooral 

het gevolg van een ‘gebrek aan legitimiteit van politiek en bestuur’ in Nederland (oratie 

D. J. Wolffram, 2009). 

 

12. De woorden van Guillaume Groen van Prinsterer dat ‘grondig onderzoek door niets zo 

belemmerd wordt als door voorbarig jagen naar resultaten’ vormen de basis voor 

academische integriteit. 

 

 


