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Stellingen 
 

1. Het politieke bestel van na 1813, de 

constitutionele monarchie, weerspiegelt mede de 

ontwikkeling die het orangisme in de periode 

tussen circa 1780 en 1813 heeft doorgemaakt. 

2. Het idee van ondeelbare en onvervreemdbare 

volkssoevereiniteit is in strijd met dat van een 

representatieve regering. Het heeft immers tot 

gevolg dat deze niet kan worden overgedragen 

aan representanten, hoezeer het volk dat ook wil. 

3. De mislukte Brits-Russische invasie van 1799 bij 

Den Helder leidde niet tot het verdwijnen van 

partijtegenstellingen in de Bataafse Republiek. 

Daarom kan pas na 1801 gesproken worden van 

een nationalisering van de revolutie. 

4. Door in zijn Verklaring aan het Staatsbewind 

(1801) te verwijzen naar zowel het oude als 

nieuwe constitutiebegrip, toonde Gijsbert Karel 

van Hogendorp zich de meest pragmatische en 

vernieuwende van de orangisten. 

5. De monarchie van Lodewijk Napoleon vormde 

een keerpunt in het orangisme. Terugkeer van het 

stadhouderschap was definitief uitgesloten. 



6. De verwikkelingen binnen het Huis van Oranje-

Nassau en het orangisme stonden in de periode 

1795-1813 tamelijk los van elkaar.  

7. Het debat over de rol die het Huis van Oranje-

Nassau speelt binnen het Nederlandse 

staatsbestel, is een discussie zonder eind. 

8. De rond 1800 veel gehoorde klacht dat Holland 

teveel politieke invloed en macht in Nederland 

zou hebben is nog altijd actueel. 

 

 


