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Inleiding 

 

Oranje Boven! 

Holland is vry 

De Bondgenooten trekken op Utrecht. 

De Engelschen worden geroepen. 

De Franschen vlugten aan alle kanten. 

De zee is open. 

De koophandel herleeft. 

Alle partyschap heeft opgehouden, 

Al het geledene is vergeten 

En vergeven. 

Alle de aanzienlyken komen in de regering. 

De regering roept den Prins uit 

Tot hooge Overheid. 

Wy voegen ons by de Bondgenooten, 

En dwingen den vyand tot vrede. 

Het volk krygt een’ vrolyken dag 

Op gemeene kosten 

Zonder plundering noch mishandeling. 

Elk dankt God. 

De oude tyden komen wederom. 

Oranje Boven!
1
 

 

In 1813 was het einde van de Franse overheersing in zicht. Met deze proclamatie van 17 

november van dat jaar maakte Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) duidelijk dat er een 

nieuw tijdperk was aangebroken. Het verleden was ‘vergeten en vergeven’. Het verzet tegen 

Napoleon Bonaparte deed de binnenlandse partijstrijd verdwijnen en verdreef de 

herinneringen aan het oude stadhouderlijke regime verder naar de achtergrond. Van 

Hogendorp maakte in zijn proclamatie Oranje tot de kleur van de op handen zijnde 

omwenteling en het onafhankelijke Nederland. Oranje was de kleur van vereniging. Oranje 

was wat het volk verbond.  

 De komst van de prins van Oranje-Nassau op 30 november 1813 was, met name in 

Holland, omgeven door een ware ‘Oranjehausse’.
2
 Toen hij na zijn aankomst in Scheveningen 

                                                           
1
 De proclamatie werd in de dagen na 17 november 1813 in verschillende kranten door het hele land afgedrukt.  

2
 Henk te Velde, ‘De herdenkingen en betekenis van 1813’, in: Ido de Haan, Paul den Hoed en Henk te Velde 

(ed.), Een nieuwe staat. Het begin van het Koninkrijk der Nederlanden (Amsterdam 2013) 363-383, aldaar 364 
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door Den Haag liep, werd Willem Frederik van alle kanten toegejuicht. De vele 

steunbetuigingen tijdens de intocht van de Prins in Amsterdam op 1 en 2 december waren 

overweldigend. Dagboekschrijver Willem de Clercq (1795-1844) schreef dat ‘deze dag […] 

altoos in de geschiedenissen van Nederland gedenkwaardig’ zou blijven.
3
 Deze opleving van 

het orangisme was reeds ruim voor de komst van Willem Frederik zichtbaar. Al vanaf eind 

1812, toen de troepen van Napoleon Bonaparte (1769-1821) in Rusland hun nederlaag 

moesten toegeven, ging het verzet tegen de invloed van de Franse keizer steeds meer samen 

met de roep om terugkeer van de Oranjeprins. De redenen van deze plotseling toegenomen 

Oranjegezindheid liepen uiteen van hoop op terugkeer naar de oude orde, tot frustratie over de 

conscriptie of slechte economische omstandigheden. 

 Voor Willem Frederik (1772-1843) kwam deze aanhankelijkheid tamelijk onverwacht. 

Sinds zijn vader in 1795 naar Groot-Brittannië was gevlucht, was de verbondenheid van het 

Huis van Oranje-Nassau met Nederland steeds minder geworden. Tijdens bijna negentien jaar 

onafgebroken afwezigheid had de familie van Oranje-Nassau de hoop op terugkeer verloren. 

Nadat de laatste stadhouder Willem V (1748-1806) zijn aanhang in 1801 had ontslagen van de 

plicht hem trouw te blijven, groeide de afstand tussen de familie en de Oranjeaanhang alleen 

maar meer. De Oranje-Nassaus richtten zich in de jaren hierna vooral op hun eigen belangen 

en deden hun best om hun naam aan enig landbezit te koppelen, ongeacht de plek. Toen Van 

Hogendorp de Britse ambassadeur in 1813 vroeg Willem Frederik op de hoogte te brengen 

van zijn plannen, zou de laatste dan ook verrast hebben gereageerd.
4
  

 In de jaren voor de Inlijving van Nederland bij het Franse Keizerrijk was de 

stadhouderlijke familie bij de aanhang steeds meer in vergetelheid geraakt. Onder invloed van 

een gezamenlijke vijand zou het orangisme zich echter ontwikkelen tot een breed gedeeld 

ideaal. De militaire nederlaag van de Napoleontische troepen in Rusland in 1812 zorgde voor 

een opleving van de ‘Oranje sentimenten’.
5
 Oranje zou gaan functioneren als een ‘”nationale” 

kleur, waarbij het ongenoegen met de bestaande situatie in een nieuw vertoog werd gegoten.
6
 

                                                                                                                                                                                     
en Wilfried Uitterhoeve, ‘De kleuringen van Oranje. Bedenkingen tegen oranjevertoon rond het vertrek van de 

Fransen eind 1813’, De Negentiende Eeuw. Themanummer Keerpunt 1813 38 (2014) 113-128, aldaar 115. 
3
‘Dagboek van Willem de Clercq 1811-1844’ , deel III (1813) 305, raadpleegbaar via Huygens ING: 

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/declercq/#page=155&accessor=toc&source=3&size=2000&view=

imagePane (laatst geraadpleegd 22-8-2017); E.J. Vles, Twee weken in november. De omwenteling van 1813 

(Amsterdam 2006) 112-116. 
4
 G.K. van Hogendorp, Brieven en gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp (Hierna afgekort als 

BrG), vierde deel (’s-Gravenhage 1887) 262-266.  
5
 M. Lok, ‘The establishment of the Orange monarchy in 1813-1815. A national myth, The low countries. Arts 

and society in Flanders and the Netherlands 21 (2013) 212. Zie ook: Uitterhoeven, ‘De kleuringen van Oranje’, 

125-128. 
6
 Bart Verheijen, Nederland onder Napoleon. Partijstrijd en natievorming (Nijmegen 2017) 220. 
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Bart Verheijen heeft terecht opgemerkt dat deze verandering niet betekende dat het ‘”oude 

orangisme” als partijkleur geheel verdween’, waarbij hij doelt op de ‘politieke “partijdige” 

connotatie’ die vooral werd geassocieerd met het stadhouderschap van de Oranje-Nassau’s. In 

elk geval in deze jaren van de Inlijving bleven verschillende soorten orangisme naast elkaar 

bestaan en had het niet alleen een bovenpolitieke betekenis.
7
 De opkomst van het orangisme 

als breed gedeeld ideaal stond verbondenheid aan het oude bestel, waar een stadhouder van 

Oranje-Nassau een centrale plaats innam, dus niet in de weg. 

 In dit boek laat ik zien dat deze opleving van het orangisme inderdaad geen nieuw 

fenomeen was. Orangisme was nooit weg geweest, maar had zich steeds vernieuwd. Het 

ideeëngoed van de beweging maakte deel uit van een vertoog dat zich vanaf de patriottentijd 

had ontwikkeld en waarin ideeën over de traditionele orde zich vermengden met naar de 

maatstaven van die tijd moderne noties over bijvoorbeeld de eenheidsstaat en legitimiteit van 

de macht. Vanaf de patriottentijd hadden orangistische politieke ideeën steeds onder druk 

gestaan. De patriotse eis van een volledig nieuwe politieke orde zette orangisten, meer dan in 

voorgaande jaren, aan tot de verdediging van hun eigen politieke ideeën. Dit werd bemoeilijkt 

nadat met de Bataafse Omwenteling in 1795 politieke dissidenten de mond werd gesnoerd. 

Orangisten werden bovendien niet langer tot politieke en bestuurlijke functies toegelaten. 

Toch verdween het orangisme nooit, zelfs niet nadat de familie van Oranje-Nassau in 1795 uit 

het land was vertrokken en uit het zicht raakte. Ook tijdens de turbulente jaren die volgden, 

waarin achtereenvolgens een Staatsbewind, een raadpensionaris en een Franse koning aan het 

roer stonden, bleef het orangisme voortkabbelen. In de marge van de politiek werd nagedacht 

over een staat waarin Oranje-Nassau nog altijd een rol speelde. Het complexe oranjevertoog 

dat zich in de jaren tussen circa 1780 tot november 1813 ontwikkelde vormt het onderwerp 

van dit boek. 

 

 

Politieke cultuur en orangisme in de historiografie 

 

De jaren tussen 1780 en 1813 vormen een turbulente tijd in de Nederlandse politiek. Met de in 

de patriottentijd opgekomen opiniepers was een nieuwe politieke cultuur ontstaan, waardoor 

Nederland een ware ‘metamorfose’ onderging. Nieuwe politieke idealen deden hun intrede en 

vormden voer voor hevige discussies in de politieke pers. Historici zijn het er inmiddels over 

                                                           
7
 Ibidem, 220 en 241. 
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eens dat in deze periode het fundament voor het ‘moderne Nederland’ werd gelegd.
8
 Ik stel 

dat de politieke cultuur in de periode van 1780 tot 1813 niet is te begrijpen zonder de bijdrage 

van orangistische vertogen en praktijken hierin te betrekken. Mijn focus ligt hierbij op het 

constitutionele denken van orangisten, waarbij het begrip constitutie in de breedste zin moet 

worden opgevat. Van oudsher werd met ‘constitutie’ verwezen naar de door de geschiedenis 

heen opgebouwde politieke orde van de Republiek en het geheel van wetten, regels en 

gewoonten dat door de geschiedenis heen daar deel van was gaan uitmaken. In de aanloop 

naar de Bataafse Omwenteling kwam er hiernaast een nieuw constitutiebegrip tot 

ontwikkeling, waarbij de ‘constitutie’ de betekenis kreeg van een geschreven grondwet, zoals 

de Amerikanen die formuleerden in 1787. Door dit politiek-culturele denken over de 

constitutie als leidraad te nemen, komen uiteenlopende vragen over soevereiniteit, de rol van 

de staat en legitimiteit van de macht aan de orde. 

 Het onderzoek naar politieke cultuur kreeg een enorme impuls door de studies naar de 

Franse Revolutie uit de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw. Lynn Hunt was een 

van de historici die zich in haar onderzoek niet richtte op de politieke machtstrijd of de 

onderliggende economische en sociale structuren van het revolutietijdvak, maar meer de 

nadruk legde op de ‘symbolic practices, such as language, imagery, and gestures’.
9
 Samen 

met de Amerikaanse historicus Keith Michael Baker was zij hierdoor verantwoordelijk voor 

een verruiming van het begrip politieke cultuur. Voor de betekenis van dit op vele manieren 

uit te leggen begrip verwijs ik naar de nog altijd actuele definitie van Baker. Politiek, zo 

stelde hij, diende breder te worden opgevat, als de activiteit waarmee individuen en groepen 

politieke claims uiten. Politieke cultuur moest worden geïnterpreteerd als ‘the set of 

discourses or symbolic practices by which these claims are made’.
10

 In zijn werk legde Baker 

een sterke nadruk op de rol van taal. Ook sociale activiteiten zouden nauw met de discursieve 

praktijk verbonden zijn: ‘social and political changes are themselves linguistic’.
11

 

 Deze nieuwe politiek-culturele benadering had ook gevolgen voor het onderzoek naar 

de politiek aan het einde van de achttiende eeuw in Nederland. In eerste instantie was dit 

vooral te merken in het onderzoek naar de patriottentijd, dat rond het herdenkingsjaar 1987 

                                                           
8
 N.C.F. van Sas, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam 

2004) 15-39 en Frans Grijzenhout, Niek van Sas en Wyger Velema, ‘Inleiding’, in: Frans Grijzenhout, Niek van 

Sas en Wyger Velema (ed.), Het Bataafs experiment. Politiek en cultuur rond 1800 (Nijmegen 2013) 7-25, 

aldaar 25.  
9
 Lynn Hunt, Politics, culture, and class in the French Revolution (Berkeley, Los Angeles en Londen 1984) 13. 

10
 Keith Michael Baker, Inventing the French political culture in the eighteenth century (Cambridge 1990) 4. Zie 

ook Wyger R.E. Velema, ‘Post-revisionistiche perspectieven. De Franse revolutie als transformatie van de 

politieke cultuur?’, Theoretische geschiedenis 16 (1989) 75-96. 
11

 Baker, Inventing the French revolution, 9. 
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een voorlopig hoogtepunt bereikte. Centraal stonden de rituelen, symbolen, acties en vertogen 

waarmee patriotten hun politieke boodschap verkondigden. Hoewel de nieuwe benadering, 

getuige de vele publicaties, zijn vruchten afwierp, beperkte deze zich tot de revolutionaire 

acties en vertogen.
12

 De politieke cultuur van de politieke tegenstanders van de patriotten 

bleef hierdoor onderbelicht. Dit gold ook voor het in 1995 verschenen Patriots 

republikanisme. Politieke cultuur van Nederland (1766-1787) van Stephan Klein. Volgens 

Klein was de reden hiervoor dat de ‘veranderingen [in de politieke cultuur] vooral door de 

patriotten in gang [waren] gezet’.
13

 De jaren hierna verschoof de aandacht van historici meer 

naar de Bataafse Republiek. Hoogtepunt hierin is het project De eerste Nederlandse 

democratie, waarvan in 2012 de eerste resultaten verschenen.
14

 Maar ook hierin richtten 

historici zich vooral op de politieke cultuur van de Bataven en hadden daarmee nauwelijks 

aandacht voor orangisten. Onderzoek naar orangisme in de jaren na de Bataafse Republiek 

heeft nauwelijks plaatsgevonden. Het dominante beeld is dat door de afwezigheid van de 

familie van Oranje-Nassau en het overlijden van stadhouder Willem V in 1806 het orangisme 

een minder prominente rol innam in het politieke debat. Daarbij zouden door de zogenaamde 

‘nationalisering van de revolutie’ rond 1800 de partijtegenstellingen zijn verstomd, waarmee 

dus ook het orangisme aan betekenis had ingeboet.
15

 Het kwam bovendien regelmatig voor 

dat orangisten oude politieke overtuigingen overboord gooiden om zich ten dienste te stellen 

van het nieuwe bewind.
16

 De visie overheerst dat pas vanaf 1812 het orangisme weer 

opbloeide en uitgroeide tot een breed gedeeld ideaal. 

 Dit alles betekent niet dat orangisme in de periode 1780-1813 nooit onderwerp van 

historisch onderzoek is geweest. Het gaat hier echter veelal om deelonderwerpen, zoals 

feesten, intochten en verjaardagsvieringen.
17

 Ook aan orangistische tijdschriften is enige 

                                                           
12

 Zie o.a.: F. Grijzenhout, W.W. Mijnhardt en N.C.F. van Sas (ed.), Voor vaderland en vrijheid. De revolutie 

van de patriotten (Amsterdam 1987); H. Bots en W.W. Mijnhardt (ed.), De droom van de revolutie. Nieuwe 

benaderingen van het patiottisme (Amsterdam 1988); N.C.F. van Sas, ‘The patriot revolution: new perspectives’, 

in: Margaret C. Jacob en Wijnand W. Mijnhardt (ed.), The Dutch Republic in the eighteenth century. Decline, 

enlightenment and revolution (Ithaca en Londen 1992 (91-119). 
13

 S.R.E. Klein, Patriots republikanisme. Politieke cultuur in Nederland, 1766-1787 (Amsterdam 1995) 4. 
14

 De boeken van Mart Rutjes, Door gelijkheid gegrepen. Democratie, burgerschap en staat in Nederland 1795-

1801 (Nijmegen 2012) en Joris Oddens, Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland 1796-

1798 (Nijmegen 2012) zijn de eerste van drie proefschriften die zijn verschenen naar aanleiding van het NWO-

project De eerste Nederlandse democratie. De politieke wereld van de Bataafse Republiek 1795-1801. Naar 

aanleiding van dit project is ook een synthese verschenen: Grijzenhout, Van Sas en Velema (ed.), Het Bataafse 

experiment.  
15

 Van Sas, De metamorfose van Nederland, 30-31; Grijzenhout, Van Sas en Velema, Het Bataafse experiment, 

22-23. 
16

 Zie bijv. Matthijs Lok, Windvanen. Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse Restauratie 

(1813-1820) (Amsterdam 2009). 
17

 Frans Grijzenhout, Feesten voor het Vaderland. Patriotse en Bataafse feesten 1780-1806 (Zwolle 1989); Joop 

W. Koopmans, ‘De verjaardag van stadhouder Willem V in 1788 als politieke manifestatie in de pers’, in: idem 
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aandacht besteed.
18

 Daarnaast zijn verschillende orangisten onderwerp geweest van een 

biografie of een biografische schets.
19

 Verder biedt de literatuur over leden van de familie van 

Oranje-Nassau soms inzicht in de politieke netwerken die de familie had opgebouwd.
20

 

Daarnaast zijn er door de jaren heen historici geweest die onderzoek hebben gedaan naar 

orangisme als zodanig.
21

 Eén van de historici die in dit rijtje genoemd moeten worden, is 

Hendrik Algra met zijn Oranje in ballingschap (1795-1813). De nauwe band tussen Oranje en 

het Nederlandse volk die in dit boek naar voren wordt gebracht, moet vooral worden 

beschouwd in het licht van het moment waarop Algra dit boek schreef: in 1943, te Sint-

Michielsgestel, waar hij geïnterneerd zat op last van de Duitse bezetter. Het werk van Algra 

was geschreven vanuit het perspectief van de Oranjes en is min of meer een hagiografie, 

waarmee Algra zijn landgenoten een hart onder de riem wilde steken. Hiernaast kunnen het 

verzamelwerk Het Huis van Oranje en andere politieke mythen van Coen Tamse en 

Nederland en het verhaal van Oranje van Coos Huijsen niet onvermeld blijven. Hoewel veel 

van de studies in Tamses boek geschreven zijn vanuit het perspectief van leden van het Huis 

van Oranje-Nassau, besteedt hij, in tegenstelling tot Algra, ook aandacht aan de 

Oranjeaanhang. Dit beperkt zich echter meestal tot de orangistische elite. Ook Huijsen heeft 

weinig aandacht voor het orangisme buiten de politieke elite. De keren dat hij het ‘volkse’ 

orangisme onderzoekt, doet hij dit vanuit het perspectief van bovenaf. Om deze eenzijdige 

benadering aan te vullen, belicht de bundel Oranje onder. Populair orangisme van Willem 

van Oranje tot nu het orangisme van de maatschappelijke onderkant. Deze bundel maakt de 

                                                                                                                                                                                     
en Werner Thomas (red.), Propaganda en spektakel: vroegmoderne intochten en festiviteiten  in de Nederlanden 

(Maastricht 2009) 93-116. 
18

 Pieter van Wissing, „De post naar den Neder-Rhijn: een „mission impossible‟?’ in: idem (ed.), Stookschriften. 

Pers en politiek tussen 1780-1800 (Nijmegen 2008) 37-58; Jan de Vet, ‘Een roemrijke omwenteling? Jean 

Manzons Courier du Bas-Rhin over de Verenigde Provinciën in het najaar van 1787’, in: Van Wissing (ed.), 

Stookschriften, 165-182; Joop W. Koopmans, ‘Steunpilaar van Oranje in Drenthe en Den Haag. S.P.A. van 

Heiden Reinestein versus de patriotten via de pers’, Waardeel. Drents historisch tijdschrift 32 (2012)1-9. 
19

 Zie o.a. Wyger R.E. Velema, Enlightenment and conservatism in the Dutch Republic. The political thought of 

Elie Luzac (1721-1796) (Assen 1993); Pieter van Wissing, „De kwaadaardige bedrijven van Philippus 

Verbrugge (1750-1806)‟ in: Cis van Heertum, Ton Jongenelen en Frank van Lamoen ed., De andere achttiende 

eeuw (Nijmegen 2006) 147-166; Rick Honings (inleiding en toelichting), Het onbedwingbare hart. Een keuze uit 

het werk van de Leidse dichter Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812). Met zes plaatsen van herinnering 

(Zoeterwoude 2012); idem en Peter van Zonneveld en M. van Hattum, De gefnuikte arend. Het leven van Willem 

Bilderdijk (1756-1831) (Amsterdam 2013); Diederick Slijkerman, Wonderjaren. Gijsbert Karel van Hogendorp. 

Wegbereider van Nederland (Amsterdam 2013). 
20

 Zie o.a. G.J. Schutte, Oranje in de achttiende eeuw (Amsterdam 1999); Jeroen Koch, Koning Willem I 1772-
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complexiteit van het orangisme goed duidelijk.
22

 Daniela Hooghiemstra heeft in het verlengde 

hiervan de speciale relatie tussen Nederland en Oranje nog eens onderzocht. Zij heeft laten 

zien dat, hoewel het orangisme in de afgelopen vier eeuwen steeds andere vormen aannam, 

het sterk genoeg was om ‘voort te kabbelen’. Dit was volgens haar een kwestie van vorm en 

niet zozeer van inhoud; ondanks dat de motieven voor de gehechtheid aan Oranje-Nassau 

door de eeuwen heen veranderden, bleven Oranjeaanhangers de stadhouder en later de koning 

beschouwen als een ‘vader’ die hen beschermde. Hooghiemstra stelt dat het orangisme ‘op 

straat’ indrukwekkender was dan ‘op papier’.
23

 

 In navolging van Bakers definitie van politieke cultuur ligt in dit boek de nadruk op de 

ideeën, politieke vertogen en praktijken waarmee aanhangers van het Huis van Oranje-Nassau 

hun orangisme vormgaven. Hoewel E.H. Kossmann in 1986 nog beweerde dat, wat betreft de 

patriottentijd, het orangisme slechts een ‘strijdleus’ was en ‘als intellectueel systeem vrijwel 

waardeloos’, heeft Van Sas inmiddels gesteld dat orangisme in deze jaren wel degelijk een 

‘essentiële bijdrage aan de politieke vernieuwing’ leverde.
24

 W.R.E. Velema heeft dit in zijn 

Republicanism. Essays on eighteenth-century Dutch political thought verder onderbouwd.
25

 

Hij toonde dat niet alleen protagonisten als Elie Luzac (1721-1796), Rijklof Michael van 

Goens (1748-1810) en Gijsbert Karel van Hogendorp in staat waren om het orangisme 

inhoudelijk vorm te geven. Ook andere minder bekende en anonieme orangisten trokken met 

veelal dezelfde argumenten van leer tegen de politieke tegenstander en creëerden een min of 

meer samenhangend stelsel van constitutionele ideeën.
26

  

 Ondanks het feit dat de bewering van Kossmann is ontkracht en inmiddels duidelijk is 

dat orangisme meer was dan alleen een sentiment, is het politieke denken van orangisten 

nauwelijks onderwerp van onderzoek geweest. In dit boek bestudeer ik orangisme in de 

gehele periode van circa 1780 tot 1813, want zoals ik zal laten zien, leverden orangisten ook 
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na de patriottentijd met hun politieke ideeën over de constitutie een wezenlijke bijdrage aan 

de politieke cultuur van deze tijd.  

 

Een kleine uitstap naar de historiografie over soortgelijke casussen in omringende gebieden, 

waar de jarenlange verbondenheid aan een dynastie eveneens onder druk kwam te staan van 

nieuwe politieke ideeën, maakt het belang van onderzoek naar de ontwikkeling van 

orangistische politieke ideeën in deze periode nog eens duidelijk. Twee voorbeelden 

hieronder laten zien dat een vergelijking met de Nederlandse situatie niet gemakkelijk is. De 

stadhouders uit het Huis van Oranje-Nassau hadden ondanks het bestaan van een federale 

staat een grote aanhankelijkheid aan de dynastie gecreëerd. Deze aanhankelijkheid was 

bijzonder, omdat de stadhouders door hun aanhangers weliswaar werden gezien als eminent 

hoofd, maar stadhouders feitelijk geen soevereine macht hadden. Hun macht moest dus steeds 

opnieuw worden gelegitimeerd. Dit opmerkelijke politieke systeem maakte de ontwikkelingen 

in het constitutionele denken van orangisten uniek.  

Een vergelijking met de Rijnlandse vorstendommen in het Heilige Roomse Rijk 

bijvoorbeeld, het zeer gefragmenteerde Duits-sprekende gebied ten westen van de Rijn, 

verduidelijkt dit. In de historiografie over het constitutionele denken dat zich hier ontwikkelde 

komt aanhankelijkheid aan een dynastie nauwelijks aan bod. Markus Prutsch laat wel zien dat 

er, na de Franse aanvallen tussen 1792 en 1794, wantrouwen heerste ten opzichte van de 

radicale Franse constitutionele ideeën en dat de constitutionele basis van het Heilige Roomse 

Rijk voor velen de enige geschikte basis voor een politiek systeem bleef. Men hield vast aan 

bestaande instituties zoals een sterke staat en traditionele concepten als de gemengde regering, 

waarbij er ruimte was voor een zekere volksinvloed op de regering en de macht van de vorst 

enigszins werd beperkt.
27

 De rol van de vorsten blijft echter onbesproken. Ook als na het 

uiteenvallen van het Heilige Roomse Rijk tussen 1804 en 1806 de noodzaak om na te denken 

over de constitutionele basis van de regeringen groter wordt, komt niet goed naar voren welke 

ideeën er bestonden over de positie van de oude vorsten.
28

 Michael Rowe heeft erop gewezen 

dat dit zou kunnen komen omdat het veel vorsten, ‘through their nature’, niet lukte om sterke 

dynastieke banden met het volk te creeëren. De kerkelijke vorstendommen waren 

logischerwijs niet erfelijk, waardoor zich geen langdurige aanhankelijkheid kon ontwikkelen. 
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Andere ‘grote’ monarchiën zoals de Huizen Wittelsbach en Hohenzollern hadden het vooral 

buiten hun kerngebied lastig om onderdanen aan zich te binden, simpelweg door de grote 

afstand tussen de territoria.
29

 

Meer zuidelijk is het interessant om te kijken naar Piedmont, eeuwenlang het 

kerngebied van het Huis van Savoye. In 1802 zou Piedmont worden geannexeerd door 

Napoleon en worden omgevormd tot Frans departement. Koning Victor Emmanuel I (1759-

1824) vluchtte naar Sardinië, waar hij tot 1814 zou blijven. In dat jaar keerde hij terug naar 

Turijn en verkreeg hij, met het doel een bufferzone tegen Frankrijk te creeëren, niet alleen 

Piedmont en Savoye, maar ook Genua. Op de vraag waarom het Huis van Savoye naar 

Piedmont kon terugkeren in 1814 geeft de historiografie geen duidelijk antwoord. Er zou 

sprake zijn van diepgewortelde loyaliteit aan deze dynastie door alle lagen van de 

samenleving, maar, zo stelt Michael Broers, dit werd door de Franse annexatie doorbroken. 

Op lokaal niveau zou er weinig aanhang meer zijn voor de monarchie, die vlak voor de Franse 

inlijving toch al nauwelijks meer functioneerde.
30

 Broers analyseert weliswaar verschillende 

vormen van verzet tegen de Franse overheersing, maar gaat hierbij niet in op loyaliteit aan het 

oude Huis van Savoye. Dat dit Huis in 1814 kon terugkeren, had wellicht meer te maken met 

de maatregelen getroffen tijdens het Congres van Wenen dan met een binnenlandse stroming 

die loyaal bleef aan de vorst.  

Bovenstaande voorbeelden benadrukken de uniciteit van de Nederlandse casus en 

laten zien hoe lastig het is om algemene uitspraken te doen over het denken over monarchie, 

vorsten en de oude constitutie in deze periode. Het bestaan van een stroming die te allen tijde 

loyaal bleef aan de oude vorst, zoals het geval was in Nederland, is op zichzelf al bijzonder, 

maar de ontwikkeling van constitutionele ideeën hierbinnen maakt het orangisme uniek. 

 

 

Opzet  

 

Om de ontwikkeling van het orangistische vertoog goed te kunnen neerzetten is dit boek 

chronologisch ingedeeld. Als aanloop hiernaartoe begin ik echter met een eerste hoofdstuk dat 

gebaseerd is op bestaande historiografie en waarin het orangisme vanaf 1747 tot aan de 

                                                           
29

 Michael Rowe, From Reich to State. The Rhineland in the Revolutionary Age, 1780-1830 (Cambridge 2003) 

69-82. 
30

 Michael Broers, Napoleonic imperialism and the Savoyard monarchy, 1773-1821. State building in Piedmont 

(New York 1997) 34-38. Zie ook: idem, The Napoleonic Empire in Italy, 1796-1814. Cultural imperialism in a 

European context? (New York 2005). 



18 

 

patriottentijd centraal staat. Door de instelling van het erfstadhouderschap in mannelijke en 

vrouwelijke lijn in het jaar 1747 kreeg stadhouder Willem IV meer macht en aanzien dan al 

zijn voorgangers. Het ambt kreeg hierdoor een haast koninklijke uitstraling. In dit hoofdstuk 

zal worden gekeken wat het stadhouderschap dat orangisten aanhingen, nu precies betekende 

en hoe dit zich ontwikkelde vanaf de instelling van het erfstadhouderschap in 1747. Daarmee 

zal een antwoord komen op de vraag in hoeverre het orangisme in deze periode de basis was 

voor het latere orangisme waarmee vanaf de patriottentijd het stadhouderschap van Oranje-

Nassau werd verdedigd. 

  In hoofdstuk twee begint mijn onderzoek met de opkomst van de patriottenbeweging. 

Deze beweging bewerkstelligde een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis. De politieke 

opiniepers kwam op en er was een explosie van politieke pamfletten, waarin de discussie over 

de politieke orde op het scherp van de snede werd gevoerd. Niet eerder was de politiek in de 

Republiek zo gepopulariseerd; de hele samenleving was ervan doordrongen.
31

 Dit betrof niet 

alleen de drukpers en petities, maar ook de oprichting van sociëteiten, de instelling van 

burgerbewapening, het toneel en de literatuur. Ook alledaagse gebruiksvoorwerpen werden 

gepolitiseerd, zoals glazen en tabaksdozen.
32

 De patriottenbeweging zette de traditionele orde 

onder druk en nam zo afstand van het ancien régime. Hoewel ook vóór deze tijd de 

stadhouderlijke macht al ter discussie stond, verlangde de patriottenbeweging nu een 

volledige omkering van zaken. In de zoektocht naar een nieuwe grondslag en legitimatie van 

de politieke orde, streefde zij naar volkssoevereiniteit en democratisering van het politieke 

bestel en introduceerde een nieuw constitutiebegrip. Dit hoofdstuk laat zien dat orangisten 

zich, meer dan in voorgaande jaren, genoodzaakt zagen de bestaande politiek te verdedigen. 

Als gevolg hiervan ontstond een hevige partijstrijd.  

In het jaar dat de patriottenbeweging op zijn sterkst was, kwam er ook meteen een 

einde aan: met hulp van Pruisen wist Willem V in 1787 zijn stadhouderlijke macht weer te 

vestigen. De contrarevolutionaire jaren die volgden en de ontwikkeling van orangistische 

politieke ideeën in deze periode vormen het onderwerp van hoofdstuk drie. Nadat 

Oranjeaanhangers in de patriottentijd waren aangezet tot nadenken over hun politieke ideeën, 

kwam het orangisme met de Oranje-restauratie in 1787 tot bloei. Doordat de patriotten 

voorlopig de wacht was aangezet kon het orangisme triomferen. In het grote aantal pamfletten 

dat verscheen werd de stadhouderlijke orde gevierd en bezongen. Dit had echter ook een 

keerzijde. Juist doordat de patriotten niet in staat waren de Oranjeaanhangers van repliek te 
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dienen, stond het orangistische constitutionele denken min of meer stil in zijn ontwikkeling. 

De oude politieke orde werd met steeds dezelfde argumenten en ideeën onderbouwd. 

Met de Oranjerestauratie waren veel patriotten naar het buitenland gevlucht. Bij de uit 

ballingschap teruggekeerde patriotten en ondergronds bleef de vernieuwingsdrang echter 

broeien, wat in 1795 na de Franse inval uitmondde in de vestiging van de Bataafse Republiek. 

Hoofdstuk vier heeft de eerste drie jaren vanaf de Omwenteling in januari 1795 tot 

onderwerp. Geïnspireerd door de Amerikaanse en Franse revolutie vormden de Bataven, zoals 

de patriotten zich nu noemden, de federale Republiek om tot eenheidsstaat waarin kerk en 

staat van elkaar waren gescheiden en de Rechten van de Mens en Burger een centrale plaats 

innamen. In een geschreven constitutie werden deze veranderingen vastgelegd.  

De familie van Oranje-Nassau was zoals vermeld met de Bataafse Omwenteling het 

land ontvlucht; zij had een beter heenkomen gezocht in Groot-Brittannië. Orangisten werden 

op de proef gesteld. Ze werden uit de politiek geweerd en sterk beperkt in het uiten van hun 

politieke overtuigingen. Zij zagen zich gedwongen zich te bezinnen op de grondslagen van 

hun politieke opvattingen. In dit hoofdstuk diep ik de invloed die de Bataafse Omwenteling 

had op het leven en denken van orangisten verder uit.  

Hoofdstuk vijf begint met de Brits-Russische invasie in 1799. De hoop die erfprins 

Willem Frederik had gekoesterd om zijn vader als stadhouder te laten terugkeren naar de 

Bataafse Republiek, verdween met de mislukking van deze invasie. Ook de Oranjeaanhang 

zou minder van zich laten horen. De partijstrijd van de jaren daarvoor verdween steeds meer 

naar de achtergrond. Dit had ook te maken de toetreding van orangisten tot bestuurlijke en 

politieke functies, wat sinds de oprichting van het Bataafs Gemenebest in 1801 weer mogelijk 

was. In dit hoofdstuk wordt onderzocht in hoeverre de partijtegenstellingen inderdaad waren 

verdwenen en welke invloed dit had op het orangisme. Het zal duidelijk worden dat 

orangisme niet verdween, maar opnieuw werd vormgegeven binnen nieuw geschapen kaders. 

Inmiddels was in Frankrijk Napoleon Bonaparte aan de macht gekomen. Zijn invloed 

breidde zich steeds verder uit, ook in Nederland. Op zijn verzoek werd in het voorjaar van 

1805 de gematigde patriot Rutger Jan Schimmelpenninck (1761-1825) benoemd tot 

raadpensionaris van het Bataafs Gemenebest. Een jaar later zou de Franse keizer hem 

vervangen door zijn broer Lodewijk Napoleon (1778-1846), die benoemd werd tot koning van 

het nieuwe Koninkrijk Holland. In hoofdstuk zes sta ik stil bij de vraag welke gevolgen deze 

constitutionele veranderingen hadden voor het orangisme.  

Met de Inlijving van Nederland bij het Franse Keizerrijk in 1810 begon wederom een 

nieuwe staatkundige periode. Strenge censuur moest het onmogelijk maken om kritiek te uiten 
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op het gezag. Franse autoriteiten hielden de drukpers en anoniem geschreven vlugschriften 

nauw in de gaten. Ondanks al deze maatregelen en de lange afwezigheid van de familie 

Oranje-Nassau waren er nog altijd orangisten die voor hun politieke overtuigingen uit 

kwamen. Vanaf eind 1812 was zelfs de roep om terugkeer van de Oranjes te horen. In dit 

laatste hoofdstuk onderzoek ik de betekenis en de functie van dit veranderde orangisme.  

Met uitzondering van het eerste hoofdstuk is elk hoofdstuk opgebouwd uit drie 

paragrafen, die elk een ander aspect van het orangisme belichten. In elke eerste paragraaf 

komt het institutionele orangisme aan bod, oftewel het Huis van Oranje-Nassau zelf. Hierbij 

gaat het vooral om de vraag waar de familie zich bevond en hoe zij zich verhield tot de 

politieke situatie in Nederland. Ook wordt er gekeken naar de netwerken om de familie heen 

en de relatie die zij hadden ten opzichte van het orangisme in Nederland. Op deze manier 

wordt duidelijk in welke mate de familie en de politieke elite daarom heen invloed had op het 

orangisme in Nederland.  

In de tweede paragrafen gaat de aandacht uit naar het publieke orangisme. Ik zal 

onderzoeken in welke mate orangisme in de maatschappij aanwezig was en welke 

uitingsvormen het kende. De uitingen van orangisme in het openbaar zeggen iets over het 

draagvlak dat er was voor een leidende rol door een Oranje-Nassau in Nederland. Orangisme 

is een complex fenomeen. De nadruk in mijn onderzoek ligt, in navolging van Bakers 

definitie van politieke cultuur, op orangistische politieke ideeën. Politieke ideeën kunnen 

echter ook breder worden opgevat dan de uitingen in pamfletten, boeken en tijdschriften waar 

ik mij vooral op concentreer. Ook activiteiten zoals opstootjes, rellen of het vieren van 

verjaardagen van de stadhouderlijke familie zijn voorbeelden van manieren waarop orangisten 

uiting gaven aan hun politieke voorkeur. De aandacht die er in kranten was voor 

gebeurtenissen in de levens van leden van de familie van Oranje-Nassau zegt iets over hoe er 

tegen het Huis van Oranje-Nassau werd aangekeken en welke rol orangisme speelde in de 

maatschappij.  

In deze tweede paragrafen maak ik vooral gebruik van kranten, liedjes en gedichten, 

maar ook in enige mate van materiële cultuur, een term die ik hier vrij los gebruik om 

objecten mee aan te duiden.
33

 Orangisme werd op allerlei manieren uitgedragen en kreeg ook 

betekenis door bijvoorbeeld illuminaties, het dragen van linten, vlaggen en kokardes of in 

servies of vazen die met de afbeelding van het stadhouderlijk echtpaar waren versierd. De 
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grote hoeveelheid verschillend materiaal verdient echter een apart onderzoek.
34

 Ik benoem 

deze materiële cultuur slechts ter aanvulling van de andere bronnen en ter illustratie van hoe 

het orangisme in de openbaarheid werd uitgedragen. De ontwikkeling en veranderende 

betekenis ervan zal in mijn onderzoek niet aan de orde komen. Aangezien ik me in mijn 

onderzoek richt op de ontwikkeling van het politieke ideeëngoed van orangisten, staat de 

materiële cultuur hier in dienst van het grotere geheel van het publieke orangisme en zal deze 

worden gebruikt om aan te geven op welke manieren orangisten objecten inzetten om hun 

politieke overtuigingen naar buiten te brengen.  

De bronnen geven niet alleen informatie over de aanwezigheid en intensiteit van 

orangisme in de maatschappij, maar zeggen ook iets over de mate waarin Oranje-Nassau in de 

publieke opinie als een factor van belang werd gezien. Waar kranten zelfs tijdens de 

afwezigheid van het Huis met grote regelmaat nog berichtten over het wel en wee van de 

familie, zegt dit iets over het belang dat onder het nieuwe regime nog steeds aan het Huis 

werd gehecht. Voor de liedjes en gedichten heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van de 

Knuttel catalogus en de online database The Early Modern Pamphlets Online. In de periodes 

dat er veel orangistische gedichten en liedjes verschenen, zoals tijdens de patriottentijd en de 

contrarevolutionaire jaren na juni 1787, heb ik op basis van steekproeven materiaal 

geselecteerd en daarbij gekeken naar steeds terugkerende auteursnamen en personen die zich 

in het netwerk van de familie van Oranje-Nassau bevonden. Wat de kranten betreft heb ik 

Delpher geraadpleegd, een online database die een enorme hoeveelheid tekst uit kranten, 

boeken en tijdschriften bevat. Kranten heb ik op twee manieren gebruikt. Ten eerste als 

informatiebron, om te achterhalen wat er bijvoorbeeld tijdens bepaalde orangistische rellen 

gebeurde en hoe erover werd geschreven. Ten tweede heb ik bekeken hoe verschillende 

kranten schreven over het Huis van Oranje-Nassau, om zo iets te kunnen zeggen over het 

belang dat er vanuit deze pers nog aan dit Huis en het eventuele stadhouderschap werd 

gehecht en daarmee over de ruimte van waaruit het orangisme zich kon ontwikkelen. Door per 

periode een greep te nemen uit het grote aantal krantenartikelen dat over leden van het Huis 

van Oranje-Nassau verscheen, heb ik vanuit deze hoek de context geschetst waarin 

orangistische ideeën konden ontstaan en zich konden ontwikkelen.  

Dit publieke orangisme vormde de context van waaruit orangistische ideeën in 

pamfletten, boeken en politieke tijdschriften zich ontwikkelden. Bij dit aspect, dat ik steeds in 

de derde paragrafen behandel, zal aandacht zijn voor de ontwikkeling van orangistische 
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politieke opvattingen en vertogen in pamfletten, boeken en politieke tijdschriften. Door de 

definitie die Baker van politieke cultuur geeft te gebruiken, ligt in elk hoofdstuk de nadruk op 

deze orangistische politieke ideeën. In elk hoofdstuk staan politieke vraagstukken centraal die 

op dat moment een belangrijke rol in het politieke debat speelden. Hierbij vormde het denken 

over de constituie en de ontwikkelingen die daarin plaatsvonden de leidraad. Verwant hieraan 

komen in elk hoofdstuk uiteenlopende vraagstukken aan de orde die aan de politieke context 

onderhevig waren. In veel perioden was de rol en legitimiteit van het stadhouderschap een 

terugkerend onderwerp in orangistische bronnen. In de eerste jaren na de Bataafse 

Omwenteling in 1795, maakten echter hiernaast opvattingen over de eenheidsstaat een 

belangrijk deel uit van de inhoud van de pamfletten. In de daaropvolgende jaren werden ook 

de geschreven grondwet en het representatievraagstuk vaak besproken. Waar mogelijk heb ik 

in de verschillende hoofdstukken dezelfde orangisten aan het woord gelaten. Het op die 

manier volgen van orangisten verheldert de ontwikkelingen in hun ideeëngoed.  

 

De hoofdtitel van dit boek, ‘Oranje driften’, heeft een emotionele lading en bevat misschien 

ook wel iets irrationeels. De verbondenheid aan het Huis van Oranje-Nassau bouwde voort op 

een eeuwenlange geschiedenis en was stevig in de maatschappij geworteld, waarbij 

stadhouders als vaders en redders van het land werden beschouwd. In hun aanhankelijkheid 

aan het Huis waren orangisten soms fel en driftig. Niet zelden kwam dit tot uiting in rellen en 

opstootjes. Maar de bijdrage van orangisten aan de politieke cultuur van de woelige periode 

tussen 1780 en 1813 ging verder dan dat. In hun pamfletten, boeken, tijdschriften en 

gedichten bogen orangisten zich inhoudelijk over politieke onderwerpen, vaak ook zeer 

gedreven. Hoewel de politieke ideeën van orangisten zo nu en dan uit elkaar dreven, zat er 

richting in hun ideeëngoed. Dit boek laat zien dat orangisme, in een steeds veranderende 

politieke context, als een kronkelende beek van verschillende breedtes zijn weg vond en alle 

politieke hectiek overleefde. 

 

 

 



 
 

1. Een Oranje Republiek (1747-1780) 

 

‘Daar is geen ander middel voor ons over als te geeven een genoegzaam gezag aan den Heer 

Stadhouder, die ons alleen herstellen kan soo als Prins Willem de eerste ons vry gemaakt heeft, door 

geen ander middel kan de eendragt behouden werden en zonder eenigheyt kan deeze republyk niet 

bestaan…’
1
 

 

De anonieme auteur van het pamflet Hollands waare interest riep in 1747 op tot herstel van 

het stadhouderschap in het gewest Holland, zoals blijkt uit bovenstaand citaat. De directe 

aanleiding voor deze oproep was de dreiging van Franse troepen die, in de loop van de 

Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), de grens van Staats-Vlaanderen en Staats-Brabant 

naderden. Onder de bevolking in de stadhouderloze gewesten Zeeland, Holland, Utrecht en 

Overijssel ontstond paniek. Het vertrouwen in het regentenbewind was volledig verdwenen en 

alleen een stadhouder kon de situatie nog keren. Groot-Brittannië stuurde in deze situatie aan 

op het herstel van het stadhouderschap met een lid van het Huis van Oranje-Nassau. 

 Hetzelfde jaar nog besloten de bovengenoemde gewesten Willem Karel Hendrik Friso 

(1711-1751) het stadhouderschap aan te bieden. Deze Friese achterneef van de in 1702 

overleden stadhouder Willem III was op dat moment al stadhouder in Friesland, Groningen, 

Drenthe en Gelderland. Met deze actie werd Willem IV dus stadhouder van alle gewesten in 

de Republiek en kwam er een einde aan het Tweede Stadhouderloze Tijdperk (1702-1747). In 

alle gewesten werden zowel het stadhouderschap, als het kapitein-generaalschap en admiraal-

generaalschap in mannelijke en vrouwelijke lijn erfelijk verklaard. De Staten-Generaal stelden 

vlak hierna de stadhouder aan als kapitein-generaal en admiraal-generaal van de Unie. 

Hiermee had Willem IV meer macht verworven dan al zijn voorgangers en leek zijn positie op 

die van een monarchaal vorst. De stadhouder werd echter aangesteld door de verschillende 

gewesten en had geen soeverein gezag. 

 In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre de orangisten in de decennia 

voorafgaand aan de patriottentijd een basis legden voor het orangisme waarmee vanaf de 

patriottentijd het stadhouderschap werd verdedigd. Ik beperk mij hier tot de periode vanaf 

1747. Met de instelling van het erfstadhouderschap in dat jaar in de meeste gewesten – 

Gelderland volgde in 1748 – was er nog maar één tak van het geslacht Nassau aan deze 
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 Hollands waare interest vervattende de reeden waarom Holland altoos tot behoud van haar vryheyt door een 

graaf of erfstadhouder behoort geregeert te worden (z.p., [1747]) 25. 
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‘bediening’ verbonden. Hierdoor ontstond er meer eenheid in de Republiek en kreeg de 

stadhouder van Oranje-Nassau nog meer aanzien dan in de jaren ervoor. Om de centrale vraag 

te beantwoorden richt de eerste paragraaf zich op de positie van de stadhouder vanaf 1747. Er 

zal worden uiteengezet wat het (erf)stadhouderschap inhield. Hierna komt in de tweede 

paragraaf het orangisme zelf aan bod. Hierbij gaat het echter niet alleen over de betekenis en 

functie van het orangisme vanaf 1747. In de twee stadhouderloze tijdperken van 1650-1672 

en 1702-1747 hadden orangisten zich al genoodzaakt gezien zich inhoudelijk te verdedigen 

tegen de aanhangers van de Ware Vrijheid, waarmee een basis werd gelegd voor de 

ontwikkeling van het intellectuele orangisme in de stadhouderloze periode van 1795 tot 1813. 

Daarom zal in de tweede paragraaf ook kort worden stilgestaan bij orangistische politieke 

ideeën tijdens deze twee stadhouderloze perioden.  

 

 

1.1 Het stadhouderschap vanaf 1747  

 

In 1702, het eerste jaar van het Tweede Stadhouderloze Tijdperk, had alleen Friesland nog 

een stadhouder, Johan Willem Friso (1696-1711). Toen ook deze Friese verwant van Willem 

III in 1711 overleed, was de gehele Republiek stadhouderloos. Zijn zoon, Willem Karel 

Hendrik Friso, werd namelijk anderhalve maand na de dood van Johan Willem Friso geboren. 

Moeder Maria Louise van Hessen-Kassel (1688-1765) trad tot zijn meerderjarigheid op als 

regentes. In 1718 benoemden ook de Staten van Stad en Lande Willem als stadhouder en in 

1722 volgden de Staten van Gelderland. Pas in 1747 zou hij, als Willem IV, erfstadhouder 

van alle gewesten in de Republiek worden. Willem IV zou maar kort van zijn positie kunnen 

genieten; hij overleed al in 1751. Nadat ook zijn vrouw en regentes Anna van Hannover 

(1709-1759) was overleden, ontstond er een machtsvacuüm waar diverse regenten gretig op 

insprongen. Desalniettemin werd het erfstadhouderschap in volle omvang hersteld toen 

Willem V de meerderjarige leeftijd bereikte in 1766.  

 De ingewikkelde familiegeschiedenis maakte de uitoefening van het ambt van 

stadhouder complex. In een korte periode werd het door verschillende mensen uitgeoefend en 

verschoof de macht bovendien van de Hollandse tak van de Oranje-Nassaus naar het Friese 

Huis Nassau-Dietz.
2
 Wat het stadhouderschap daarnaast compliceerde was dat de stadhouder 
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 Zie hierover o.a.: Marijke Bruggeman, Nassau en de macht van Oranje. De strijd van de Friese Nassaus voor 

erkenning van hun rechten (Hilversum 2007); S. Groenveld, J.J. Huizinga en Y.B, Kuiper (ed.), Nassau uit de 
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werd aangesteld door de verschillende gewesten, maar tegelijkertijd werd beschouwd als 

degene die eenheid hoorde te brengen in de Republiek, waarin een centrale macht ontbrak. De 

Staten-Generaal functioneerden door hun eeuwige interne verdeeldheid immers niet altijd als 

een eenheid. De stadhouder zou tegenwicht moeten bieden aan het systeem van gewestelijke 

soevereiniteit en de macht van de regenten daarbinnen. 

A.J.C.M. Gabriëls heeft het ingewikkelde staatsbestel in de tweede helft van de 

achttiende eeuw als eerste systematisch uiteengezet.
3
 Het ‘stadhouderlijk stelsel’, zoals 

Gabriëls het politieke netwerk rondom de stadhouder noemt, was gefundeerd op een politieke 

clientèle die op zowel gewestelijk als lokaal niveau functioneerde. Op gewestelijk niveau 

verschaften zogenaamde luitenant-stadhouders het stadhouderlijk hof informatie. Deze 

luitenant-stadhouders hadden een heel eigen netwerk van waaruit zij mensen voordroegen 

voor ambtelijke functies. Op die manier hielden zij het stadhouderlijke stelsel overeind. Op 

lokaal niveau oefende de stadhouder zijn macht uit door middel van benoemingen van onder 

andere leden van de vroedschappen, de gezworen gemeenten en de stadsregeringen. In veel 

steden in de Republiek kon de stadhouder door middel van het informele recht van 

recommandatie invloed uitoefenen op de samenstelling van stadsregeringen. Hierbij liet de 

stadhouder zijn voorkeuren en aanbevelingen weten, voordat de stadsregeringen hem een lijst 

stuurden met namen ter electie of goedkeuring. Een uitzondering hierop vormden enkele 

Hollandse steden, waaronder Amsterdam. Deze stad vond dat met het overlijden van Willem 

IV in 1751 het recht van recommandatie kwam te vervallen en deze stad hernam daarmee zijn 

onafhankelijkheid.
4
 Hiernaast waren er nog tal van mensen en families die geen officiële 

functie uitoefenden binnen dit stadhouderlijk stelsel, maar zich wel degelijk aan het Huis van 

Oranje-Nassau verbonden voelden, zoals de publicisten Elie Luzac en Philippus Verbrugge 

(1750-1806). Luzac verdedigde in deze jaren, zeker tijdens de patriottentijd, met tal van 

publicaties de gevestigde orde. Hij had nauwe contacten met het stadhouderlijk hof. Ook 

Verbrugge behoorde, als redacteur van het orangistische tijdschrift De post naar den Neder-

Rhijn, tot de kliek rondom de stadhouder. Samen met Luzac behoorde hij tot de auteurs die 

publiceerden in het kader van een offensief tegen de patriottenbeweging. 

                                                                                                                                                                                     
schaduw van Oranje (Frankeker 2003) en J.J. Huizinga e.a (ed.), Van Leeuwarden naar Den Haag. Rond de 

verplaatsing van het stadhouderlijk hof in 1747 (Franeker 1997). 
3
 A.J.C.M. Gabriëls, De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft 

van de achttiende eeuw (’s-Gravenhage 1990). 
4
 Ibidem, 83. Tot 1795 regelden de Amsterdamse burgermeesters en vroedschap hun eigen zaken. De stadhouder 

had nog slechts het recht om zeven schepenen te benoemen uit een aantal personen die door de stadsregering 

waren voorgedragen. (Gabriëls, De heren als dienaren, 84). 



26 

 

Vanuit de Gereformeerde Kerk kon de stadhouder veel steun verwachten. De 

stadhouder zou door God zijn gestuurd om het volk in de Republiek te redden in geval van 

nood en moest zich inzetten voor het behoud van de ‘ware religie’, oftewel de Gereformeerde 

Kerk. Sinds de Opstand waren de Oranjes door God uitverkoren om deze taak te vervullen. 

Het Oude Testament vormde de leidraad bij het bepalen van de positie van de stadhouder in 

de Republiek. Hierbij werden de prinsen van Oranje-Nassau ook wel de ‘stadhouders van 

Neerlands Israel’ genoemd.
5
 

 In de vele preken voor Willem IV en V werd de Republiek vaak vergeleken met Israël 

en de stadhouders met de rechters, de verlossers van het volk. Zo kwam de vergelijking van 

de Oranjes met Gideon, die door God was uitgekozen om de Israëlieten te bevrijden, vaak 

voor. Het gebruik van dergelijke vergelijkingen gedurende rampjaren zoals 1747, versterkte 

de status van de stadhouders van Oranje-Nassau. Met hun preken droegen gereformeerde 

predikanten bij aan deze statusverhoging. In 1766 publiceerde Johannes Barueth (1708-1782) 

zelfs een boek dat de vergelijking tussen de stadhouders en de rechters van Israël tot 

onderwerp had.
6
 De vergelijking met Israëls koningen, zoals met David of Salomo, werden 

vaak ingezet om duidelijk te maken dat de stadhouder zich op zijn beurt diende in te zetten 

voor behoud van de gereformeerde godsdienst.
7
 De stadhouder en de gereformeerde kerk 

waren op deze manier afhankelijk van elkaar. 

Het grote belang dat de Gereformeerde Kerk hechtte aan de stadhouders, betekende 

overigens niet dat alle Oranjeaanhangers gereformeerd waren. Orangisten waren afkomstig uit 

een veel breder publiek, inclusief remonstranten en doopsgezinden. Bovendien bevonden zich 

ook stedelijke en gewestelijke regenten, intellectuelen en andere individuen onder de aanhang, 

die om verschillende redenen het Huis van Oranje-Nassau steunden. 

De functie van de stadhouder was tweeledig. Aan de ene kant moest hij als eminent 

hoofd eenheid brengen in de Unie als geheel. Het stadhouderlijk hof in Den Haag waar 

Willem IV vanaf 1747 verbleef werd tijdens het stadhouderschap van Willem V omgebouwd 

tot een ‘comfortabel paleis’ met een hofhouding. Hierdoor straalde hij, meer dan vanuit het 

Friese Prinsenhof dat hij en Anna hadden achtergelaten, monarchale status en aanzien uit.
8
 

                                                           
5
 C. Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de achttiende eeuw 

(Dordrecht 1983) 74-86 en 106. 
6
 Johannes Barueth, De regering van Nederlands stadhouderen met die der Israëlitische rigteren in vergelyking 

gebragt uit het Boek der rigteren kapittel II; versen 7-19. Op den dank- vast- en bededag (Dordrecht 1766). 
7
 Huisman, Neerlands Israel, 106-116. 

8
 Gabriëls, De heren als dienaren, 91. Het paleis was ontworpen door Friedrich Ludwig Gunckel en was 

gevestigd aan de zuidzijde van het Binnenhof. Zie: Diederik Smit, Het belang van het Binnenhof. Twee eeuwen 

Haagse politiek, huisvesting en herinnering (Amsterdam 2015) 50-51.  
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Aan de andere kant verschilde de functie van de stadhouder per gewest. Dit betekende dat hij 

overal weer anders moest opereren om zijn gezag te kunnen laten gelden. 

Van de stadhouderloze gewesten was Zeeland het eerste dat in 1747 het 

stadhouderschap opdroeg aan Willem IV. Ook werd hij aangesteld als eerste edele van 

Zeeland. Als gevolg hiervan kreeg hij in verschillende steden, zoals Zierikzee en Goes, het 

recht van electie van burgemeesters, schepenen en raadsleden. Als markies van Veere en 

Vlissingen had de stadhouder ook in deze steden het recht van electie van de magistraat en de 

vroedschap. 

 In de gewesten Utrecht, Gelderland en Overijssel had Willem III in 1672 al bepaalde 

rechten vastgelegd in zogenaamde regeringsreglementen. Met deze reglementen was voor het 

eerst opgetekend hoe het bestuur van het gewest eruit hoorde te zien. De stadhouder had 

hierin echter ook zijn eigen beslissende invloed op de benoemingen van ambten en 

buitencommissiën laten opnemen. Buitencommissiën waren functies in de regeringscolleges 

in het gewest en de generaliteit, bekleed door edelen en patriciërs uit de ridderschappen en 

stadsbesturen.
9
 In 1747 en 1748 werden deze regeringsreglementen in bovengenoemde 

gewesten weer vrijwel ongewijzigd ingevoerd. In deze reglementen kwam de soms 

ambivalente positie van de stadhouder goed naar voren. Door de benoemingsrechten stelde de 

stadhouder indirect de Staten samen. Hoewel deze Staten de soevereine macht bezaten, leek 

het op deze manier toch alsof de stadhouder soeverein was.  

De gewesten Groningen en Friesland konden niet terugvallen op een 

regeringsreglement. Pas als gevolg van de gebeurtenissen in 1747 werd de regeringsvorm van 

deze gewesten schriftelijk vastgelegd. De zogeheten reglementen reformatoir waren opgesteld 

door Willem IV zelf en vergrootten zijn macht. De reglementen gaven hem vooral meer 

invloed op de benoemingen van ambten en buitencommissiën, waardoor hij tegenwicht kon 

bieden aan de macht van de regenten.
10

 Vooral op het platteland had de bevolking met hevige 

oproeren laten weten genoeg te hebben van de oligarchische praktijken. Willem IV had zich 

vervolgens door de Staten laten machtigen om deze situatie eigenhandig aan te pakken.  

In Holland had de stadhouder relatief weinig invloed op benoemingen. Hij had in de 

achttien stemhebbende steden het recht om de stadsregering te benoemen. Daarnaast mocht 

hij in tien steden schepenen aanstellen en in slechts zes steden had hij een doorslaggevende 

stem wat betreft de aanstelling van de burgemeesters. De stadhouder had dus wel degelijk 

                                                           
9
 Gabriëls, De heren als dienaren, 35-36 en 65. 

10
 Ibidem, 71-75. 
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enige invloed op de benoemingen van ambten, maar doordat hij in elke stad rekening moest 

houden met oude stedelijke wetgeving, bleef zijn macht gering.
11

 

In de jaren 1747 en 1748 was de stadhouderlijke macht in elk gewest dus weliswaar 

toegenomen, maar toch nog steeds niet overal even sterk. Wel was voor Willem gunstig dat 

hij niet alleen het algemeen stadhouderschap had verworven over de zeven stemhebbende 

gewesten en Drenthe, maar dat de verschillende gewestelijke Staten en de Staten-Generaal 

zijn positie ook in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn erfelijk verklaarden. Hiermee 

hoopten zij de problematiek te voorkomen zoals die zich had voorgedaan toen Willem III 

kinderloos stierf. Ook voorzag de erfelijkheidsverklaring erin dat, in het geval de stadhouder 

voortijdig kwam te overlijden, zijn weduwe als gouvernante zou optreden zolang zijn 

opvolger nog minderjarig was.  

Ten tweede bezat de stadhouder naast het stadhouderschap ook het kapitein-

generaalschap en het admiraal-generaalschap. Hierdoor had hij officieel leiding over de 

troepen ter land en te zee en was hij in de positie om officiersrangen te begeven. Ten derde 

waren de bevoegdheden van de stadhouder vooral toegenomen op het gebied van 

benoemingen, zowel volgens recht als bij gewoonte. Met de verschillende 

regeringsreglementen en reglementen reformatoir waren al heel wat van deze 

benoemingenrechten geregeld.  

Voor het geval dat zowel de stadhouder als zijn vrouw zou komen te overlijden 

voordat de opvolger meerderjarig was, liet Anna in verschillende gewesten zogenaamde 

‘reglementen van tutele’ opstellen. Deze voogdijregelingen, die in werking traden toen Anna 

zelf in 1759 overleed, bepaalden onder andere dat acht door Anna aangewezen regenten 

zouden zorgdragen voor de opleiding van Willem V en dat Lodewijk Ernst hertog van 

Brunswijk-Wolffenbüttel (1718-1788) de militaire functies zou waarnemen. Het recht op de 

magistraatbestelling en op de samenstelling van de stadsregeringen kwamen in deze periode 

over het algemeen toe aan de Staten. Het verschilde per gewest aan wie de overige 

benoemingsrechten toebehoorden. Friesland nam een uitzonderingspositie in. Hier was 

bepaald dat Maria Louise van Hessen-Kassel, de weduwe van Johan Willem Friso, de 

stadhouderlijke rechten op zich zou nemen. Toen zij in 1765 overleed kwamen deze rechten 

toe aan Carolina, de oudere zus van Willem V.
12

  

 Ondanks de ‘reglementen van tutele’, waarmee de stadhouderlijke macht officieel 

behouden bleef, kregen de regenten vanaf 1759 een groot deel van hun vroegere macht toch 
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 Ibidem, 77-81. 
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weer terug. Vaak herkregen zij de benoemingen van ambten en buitencommissiën. In maart 

1766 kwam echter voorgoed een einde aan dit derde tijdperk van ‘ware vrijheid’, toen Willem 

V de meerderjarige leeftijd bereikte. 

 

 

1.2 Het stadhouderschap verdedigd 

 

De jaren na het herstel van de positie van het Huis van Oranje-Nassau kregen aanhangers van 

de stadhouder alle ruimte om hun politieke voorkeur uit te dragen. Bovendien werden zij in de 

felle pamflettenstrijd die bekend is geworden als de ‘De Witten-oorlog’ in 1757, waarin een 

hevige polemiek ontstond over de betekenis van Johan de Witt voor de geschiedenis van de 

Republiek, nog eens extra uitgedaagd om hun ideologische argumenten te ontwikkelen. In 

deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het orangisme vanaf de 

instelling van het erfstadhouderschap in 1747/1748. De orangistische bijdrage aan de ‘De 

Witten-oorlog’ wordt neergezet aan de hand van vooral het werk van de uitgever en publicist 

Elie Luzac.  

 In de gehele Republiek ging het herstel van het stadhouderschap gepaard met veel 

onrust. Op verschillende plekken braken oproeren en rellen uit, met als doel de macht van de 

stadhouder te vergroten en die van de regenten in te perken. In Gelderland, Groningen, 

Friesland en Drenthe was er in de jaren voorafgaand aan de instelling van het 

erfstadhouderschap veel protest te horen geweest. Velen bevonden zich door de aanhoudende 

druk van zware belastingen in een slechte economische situatie. In het geval van Groningen 

richtte de woede hierover zich op de stedelijke regering en de ongebreidelde macht van de 

adel in de Ommelanden. De roep om een sterke stadhouder nam toe. Het reglement 

reformatoir dat uiteindelijk als gevolg van alle onrusten tot stand kwam, zorgde dan ook voor 

een enorme toename van de stadhouderlijke macht in dit gewest.
13

 Ook in Friesland was de 

roep om een sterker erfelijk stadhouderschap en de terugkeer van de ‘poincten reformatoir’ uit 

1672 en 1673 te horen op bijeenkomsten van de stedelijke afgevaardigden en de grietenijen in 

juni 1748.
14
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 Jan A.F. de Jongste, ‘The restoration of the Orangist regime in 1747. The modernity of a “Glorious 

Revolution”’, in: Jacob en Mijnhardt, The Dutch Republic in the eighteenth century, 32-59, aldaar 42. 
14

 Ibidem, 43 en Hotso Spanninga, ‘Willem IV en de Doelistenbeweging’, in: Huizinga (ed.), Van Leeuwarden 

naar Den Haag, 97-122, aldaar 106-121. In Friesland was het stadhouderschap nooit afgeschaft, maar de 

bevoegdheden van de stadhouder waren wel beperkt. 
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 De meest spraakmakende orangistische oproeren vonden plaats in Holland en dan met 

name in Amsterdam. In de strijd tegen de bestaande oligarchische machtsstructuur werden de 

meest radicale orangisten Doelisten genoemd – naar de Kloveniersdoelen, waar in augustus 

1747 verschillende groepen op de vuist gingen over de te stellen eisen aan de zittende 

regenten. Een van de meest prominente leden van deze beweging was de Haarlemse 

ontwerper Hendrik van Gimnig, die zich liet inspireren door publicist Jean Rousset de Missy 

(1686-1762) die op zijn beurt onder de revolutionairen in de Republiek vooral bekend was 

van zijn Franse vertaling van Two treatises van John Locke. De Doelisten wilden onder 

andere dat de leden van de stedelijke regering werden verkozen door de burgerij. De instelling 

van een vrije krijgsraad, samengesteld uit de burgergemeenschap in plaats van uit de 

vroedschap, zou de macht van de regenten verder moeten inperken.
15

 

 Zelfs nadat Willem IV het stadhouderschap in alle gewesten had verworven, duurde de 

onrust onder de bevolking voort. De kritiek die men op de oligarchische praktijken had, werd 

hierbij niet alleen geuit in oproeren, maar ook in pamfletten en petities. In de discussie over 

de te beperken macht van de regenten kwam niet alleen het herstel van het stadhouderschap 

ter sprake, maar werd ook nagedacht over de erfelijkheid van de functie in zowel mannelijke 

als vrouwelijke lijn.
16

 Een sterk stadhouderschap zou immers een tegenwicht vormen tegen de 

macht van de regenten.  

 De diepgewortelde verbondenheid aan het Huis van Oranje-Nassau uitte zich in 1747-

1748 niet alleen in bovengenoemde protesten en onrusten, die gebaseerd waren op gevoelens 

van onvrede over de bestaande situatie en verbondenheid met de Oranjefamilie, maar ook in 

de ontwikkeling van een ideologisch orangisme. Dit laatste werd duidelijk in 1757, toen in de 

‘De Witten-oorlog’ voor- en tegenstanders van Johan de Witt tegenover elkaar kwamen te 

staan. Pieter Geyl stelde in 1953 terecht dat deze polemiek slechts een afgeleide was van een 

dieper liggend publiek debat over het herstel van het stadhouderschap in 1747-1748.
17

  

 Het was niet de eerste keer dat de inhoudelijke discussie over de legitimatie van het 

stadhouderschap zo fel werd gevoerd. In zekere zin kwam de situatie van 1747-1748 voort uit 

die van 1672. Ook toen uitten velen onvrede over het oligarchische systeem door middel van 

oproeren en petities, wat uiteindelijk eindigde in de restauratie van de positie van Willem III. 

Om duidelijk te maken hoe de orangistische argumentatie zich ontwikkelde, zal hierna kort 
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 De Jongste, ‘The restoration of the Orangist regime in 1747’, 44-46 en 51. 
16

 Ibidem, 48-49. 
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 Pieter Geyl, De Witten-oorlog. Een pennestrijd in 1757 (Amsterdam 1953). 



31 

 

aandacht worden besteed aan het orangisme tijdens de stadhouderloze tijdperken tussen 1650 

en 1672 en tussen 1702 en 1747. 

 

 

Orangisme tijdens het Eerste en Tweede Stadhouderloze Tijdperk 

G.O. van de Klashorst heeft aan de hand van 16 pamfletten laten zien dat orangisten tijdens 

het Eerste Stadhouderloze Tijdperk in staat waren om een coherent en plausibel antwoord te 

formuleren op politieke vraagstukken van dat moment. Volgens hem werd het 

stadhouderschap in deze jaren met een aantal steeds terugkerende politiek-theoretische en 

historische argumenten verdedigd. 

 Het belangrijkste politiek-theoretische argument waarmee prinsgezinden het 

stadhouderschap verdedigden, was dat het paste binnen de gemengde staatsvorm die de 

Republiek was. Regelmatig werd er verwezen naar de gemengde constitutie zoals Polybius 

die in zijn werk besprak. Volgens hem kon een republiek alleen haar vrijheid, voorspoed en 

stabiliteit behouden als haar constitutie was opgebouwd uit elementen van de drie zuivere 

staatsvormen oligarchie, aristocratie en democratie. Op basis hiervan stelden orangisten in 

hun pamfletten tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk dat de stadhouder zorgde voor de 

nodige politieke stabiliteit in de Republiek. Binnen de gemengde staat die de Republiek was, 

waren volgens de meeste orangisten de gewestelijke Staten soeverein en diende de stadhouder 

vooral de eenheid binnen de Unie te bewaren en een tegenwicht te bieden aan de macht van 

de aristocratie. Het hiërarchische en harmonische beeld dat veel orangisten van de 

maatschappij hadden, was duidelijk terug te zien in deze argumentatie. Regelmatig werd de 

Republiek voorgesteld als een microkosmos of als het menselijke lichaam, waarin de 

stadhouder als eminent hoofd het geheel in balans hield. Dit harmonische maatschappijbeeld 

dat orangisten neerzetten, vertoont een overeenkomst met zowel de orangistische 

argumentatie voor een gemengde staat waarin stadhouder en Staten samenwerkten, als de 

Engelse politieke theorie over de samenwerking tussen koning en parlement in Engeland. In 

beide stond een hiërarchische staat centraal, waarin de vorst of de stadhouder 

verantwoordelijk was voor het juiste evenwicht. 

 Met behulp van historische argumenten legden orangisten uit dat het voor de hand 

liggend was dat juist een Oranje-Nassau het stadhouderschap diende te vervullen. De prinsen 

uit dit geslacht hadden aanzien en rijkdom. Het waren echter vooral hun eer en reputatie die 

konden bijdragen aan de eenheid binnen de Unie. Orangisten waren niet bang dat deze 
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stadhouderlijke eminentie uiteindelijk zou leiden tot een monarchie. Integendeel: het gaf hen 

juist het vertrouwen dat de prins van Oranje-Nassau zijn functie met succes zou vervullen.
18

  

Met deze argumentaties probeerden orangisten weerwoord te geven aan de 

staatsgezinden, die in deze jaren onder de noemer ‘Ware Vrijheid’ streden voor beperking van 

de macht van de stadhouder. Een belangrijk vertegenwoordiger van deze stroming was de 

Leidse lakenhandelaar Pieter de la Court (1618-1685). Samen met zijn broer Johan (1622-

1660) trok hij in een groot aantal publicaties ten strijde tegen de stadhouderlijke macht. 

Vooral met zijn Interest van Holland uit 1662 stookte hij het debat over het stadhouderschap 

flink op. Om hun argumenten te onderbouwen verwezen de staatsgezinden vaak naar de 

moderne soevereiniteitstheorie van Jean Bodin (1530-1596). Deze Franse politiek filosoof 

definieerde soevereiniteit voor het eerst in moderne zin en beschouwde deze als een 

rechtscheppende wetgevende macht. Dit was volkomen nieuw. Sinds eeuwen werd de 

soeverein gezien als een stabiliserende macht, die in de eerste plaats de bestaande wetten 

handhaafde. Volgens Bodin echter kenmerkte de soevereine macht zich vooral door 

creativiteit en dynamiek.
19

  

Hoewel het theoretische niveau van de orangistische argumentatie in vergelijking met 

de staatsgezinde theorieën niet erg hoog was, waren aanhangers van het stadhouderschap toch 

goed in staat zich tegen hun tegenstanders te verweren. Volgens Van de Klashorst schuilde 

het succes van de orangistische argumentatie juist in de vaagheid ervan. Dit was volgens hem 

het duidelijkst zichtbaar op het gebied van de soevereiniteit. De orangisten negeerden 

gewoonweg dat de staatsgezinden het moderne soevereiniteitsbegrip van Bodin naar voren 

schoven in hun verweer tegen het stadhouderschap. Het oudere soevereiniteitsbegrip van de 

orangisten, waarin de Staten soeverein waren, sloot aan op hun idee van de constitutie. Deze 

was door de historie gevormd en bestond uit allerlei verdragen, rechten en gewoonten die 

door de tijd heen tot stand waren gekomen. Via dit oudere soevereiniteitsbegrip en de 

gemengde constitutie lukte het de orangisten een verklaring te geven voor hun overtuiging dat 

het stadhouderschap niet in strijd was met de soevereiniteit van de Staten.
20

 

 Jill Stern voegt hier nog aan toe dat de retoriek van orangisten tijdens het Eerste 

Stadhouderloze Tijdperk niet zozeer was opgebouwd uit intellectuele argumentaties, maar dat 
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de nadruk lag op het belang van ervaring. Als een staat jarenlang goed had gefunctioneerd, 

was dat volgens orangisten een goed argument om de bestaande situatie te handhaven. 

Levensduur werd beschouwd als de basis voor succes van een staat. Een discussie over het 

soevereiniteitsbegrip hoefde in dit licht dan ook helemaal niet gevoerd te worden. De kracht 

van het orangisme schuilde volgens Stern vooral in het vermogen om op belangrijke 

momenten in de geschiedenis, zoals aan het einde van het Eerste Stadhouderloze Tijdperk, de 

nadruk te blijven leggen op de ‘experience of the nation’.
21

  

Tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk kwam het orangisme wederom onder 

druk te staan. Uit het onderzoek dat is gedaan naar orangisme uit deze periode blijkt dat 

grotendeels dezelfde argumenten werden gebruikt in het verweer tegen de aanhangers van de 

Ware Vrijheid. Vooral in de jaren 1736-1739 was er sprake van een pennenstrijd tussen beide 

groepen. Orangisten reageerden hierin op de staatsgezinden. De aanleiding voor deze 

polemiek was de dévasselage – de vernieting van het markizaat tegen een vergoeding voor de 

Oranjeprins – van Veere en Vlissingen in 1732, waartegen Willem IV in verzet ging, en het 

huwelijk tussen de prins en de Anna van Hannover, dochter van de Britse koning George II, 

in 1734.
22

 

 Eén van de bekendste vertegenwoordigers van de Ware Vrijheid in deze jaren was de 

Zeeuwse regent Lieven de Beaufort (1675-1730). In 1737 verscheen postuum zijn 

Verhandeling van de Vryheit in den Burgerstaet. Dit werk, waarin De Beaufort zijn 

bezorgdheid uit over de groei van het aantal absolute monarchieën in Europa, is een betoog 

over de republikeinse vrijheid in het algemeen en in de Republiek in het bijzonder. Volgens 

hem kwam deze niet tot bloei in een zuivere staatsvorm zoals de volksregering, maar was 

deze het beste gewaarborgd in een staat waarin aristocratische en democratische elementen 

samen kwamen, oftewel een gematigde democratie. Hiernaast waren er nog tal van 

randvoorwaarden waar een staat aan moest voldoen om de republikeinse vrijheid te laten 

voortbestaan.
23
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 In hun verweer hiertegen vielen orangisten, zoals de Friezen Wybrandus van Itsma en 

Epo Sjuk van Burmania in hun Schuite- en Jagt praatjes, vooral terug op historische 

argumenten en benadrukten zij het belang van de oude constitutie.
24

 Elke verandering of 

afwijking van deze oude constitutie was een eerste stap op weg naar de ondergang van de 

staat. Volgens orangisten maakte het stadhouderschap uiteraard onderdeel uit van deze 

constitutie. Vrijheid had volgens hen niets te maken met het zelf opstellen van wetten. Zij 

definieerden vrijheid juist als de heerschappij van de wet. Aan de bestaande constitutie en de 

daaruit voortvloeiende gemengde staat met een sterk stadhouderschap mocht dus niet getornd 

worden.
25

 Hiermee had het orangisme onder druk van de Ware Vrijheid geen grote 

veranderingen ondergaan. Gedurende beide stadhouderloze tijdperken weerspraken orangisten 

hun politieke tegenstanders met steeds dezelfde argumenten. De instelling van het 

erfstadhouderschap in 1747-1748 veranderde hier op het eerste gezicht niet veel aan.  

 

 

Het erfstadhouderschap en de ‘De Wittenoorlog’ (1757) 

Tien jaar na de instelling van het erfstadhouderschap brak er een felle pamflettenstrijd uit, die 

bekend staat als de ‘De Wittenoorlog’. De inzet hiervan was de betekenis van raadpensionaris 

Johan de Witt (1625-1672) voor de geschiedenis van de Republiek. Volgens Pieter Geyl, die 

in 1953 schreef over deze pamflettenstrijd en dankzij wie de term de ‘De Wittenoorlog’ 

gemeengoed is geworden, lag er echter een dieperliggende polemiek aan de pennenstrijd ten 

grondslag. Het eigenlijke onderwerp van de strijd was volgens hem de discussie over het 

staatsbestel van de Republiek sinds het herstel van het stadhouderschap. Het startsein voor de 

pennenstrijd werd gegeven door orangist Pieter de Clerq, die in 1757 met zijn pamflet het 

monumentale geschiedwerk Vaderlandsche historie (1749-1759) van Jan Wagenaar (1709-

1773) aanviel. Wagenaar schreef in dit werk lovend over Johan de Witt, wat tot veel irritatie 

onder orangisten leidde. De Clercq beschouwde De Witt als een verrader die de Republiek 

aan Frankrijk zou hebben uitgeleverd.
26

 De pamflettenstrijd die als gevolg hiervan ontstond, 

hield een jaar aan en omvatte ruim 70 titels. 
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 De Leidse rechtsgeleerde, publicist en boekverkoper Elie Luzac ontpopte zich binnen 

deze polemiek tot de belangrijkste woordvoerder van het orangistische kamp. In twee 

pamfletten, De zugt van den heere raadpensionaris Johan de Witt en Het oordeel over den 

heere raadpensionaris Johan de Witt, ging Luzac tegen Wagenaar in.
27

 Hij stelde heel in het 

kort dat Johan de Witt de vrijheid van de Republiek in gevaar had gebracht met het 

doordrijven van zijn staatsgezinde politiek. Het was voor het voortbestaan van de staat juist 

goed geweest dat het stadhouderschap was hersteld. Hij legde uit dat het volk stilzwijgend de 

soevereiniteit had overgedragen aan de stadhouder, die overigens niet de soevereine macht 

bezat. Dit idee zou hij later verder uitwerken in zijn tijdens de patriottentijd verschenen 

Hollandsch Rijkdom.
28

 

 Het was rond de ‘De Wittenoorlog’ dat Luzacs ideeën zich begonnen te ontplooien. 

Volgens Velema was zijn eerste belangrijke publicatie Het gedrag der stadhoudersgezinden 

verdedigt uit 1754. Ook hierin verdedigde Luzac reeds het herstel van het stadhouderschap 

zoals dat in 1747/1748 had plaatsgevonden. Hierbij viel hij terug op het recht om in verzet te 

komen, een idee dat afgeleid was uit de Second treatise of Civil Government uit 1690 van de 

Engelse politiek filosoof John Locke (1632-1704). Volgens Luzac was het voortbestaan van 

de Republiek tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk in gevaar geweest en was de 

bevolking hiertegen terecht in verzet gekomen. Luzac had het niet over het recht van verzet 

als een soort natuurlijk recht, zoals de patriotten vanaf 1780 wel zouden stellen. Noch had hij 

een democratische staat voor ogen. Het volk had zich volgens Luzac in principe niet te 

bemoeien met de regering, maar Luzac was wel van mening dat het volk het stadhouderschap 

terecht had hersteld in 1747 en 1748.
29

  

 In de jaren hierna, met name vanaf de patriottentijd, zouden Luzacs ideeën over de 

staat zich verder ontwikkelen. In zijn conservatieve visie op de maatschappij en staat verwees 

hij regelmatig naar het natuurrecht om uit te leggen dat de samenleving en staat hiërarchisch 

waren opgebouwd en dat zij alleen vorm konden krijgen door een langzame historische groei. 

Luzac liet met zijn verweer tegen Wagenaar tijdens de Wittenoorlog zien dat hij groot belang 
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hechtte aan de verdediging van het stadhouderschap. Toch zou de ontwikkeling van zijn 

argumentatie nog enkele jaren op zich wachten.  

 

 

*** 

 

De jaren 1747 en 1748 waren cruciaal voor de verdere ontwikkeling van het stadhouderschap. 

De instelling van het erfstadhouderschap in vrouwelijke en mannelijke lijn en de toekenning 

ervan in alle gewesten aan de Friese tak van de Oranje-Nassaus gaven het ambt een haast 

monarchale uitstraling. De vorm en inhoud zouden tot aan het einde ervan in 1795 hetzelfde 

blijven.  

 Toch veranderde deze situatie nauwelijks iets aan het orangisme waarmee het 

stadhouderschap tot dusver was verdedigd. Gedurende beide stadhouderloze tijdperken vielen 

orangisten terug op gelijksoortige argumenten. In politiek-theoretisch opzicht betekende dit 

vooral dat zij de nadruk legden op de gemengde constitutie van de Republiek, waartoe het 

stadhouderschap noodzakelijkerwijs behoorde. Aan deze constitutie mocht niet worden 

getornd. Met historische argumenten verdedigden orangisten daarnaast dat het 

stadhouderschap uitgevoerd diende te worden door een lid van het huis van Oranje-Nassau.  

 Ook tijdens de ‘De Wittenoorlog’ veranderde er niet veel aan de orangistische 

argumentatie. Hoewel Luzac met zijn pamfletten tegen Wagenaar het orangisme een iets 

sterkere theoretische basis gaf, zou hij zijn ideeën pas rond de patriottentijd volop gaan 

ontwikkelen. Toen wist hij met zijn natuurrechtelijke argumenten het orangisme minder vaag 

te maken dan het tot dan toe was. Hoewel het stadhouderschap dus veranderde en werd 

versterkt in de jaren 1747 en 1748, had dit geen gevolgen voor de argumenten waarmee 

orangisten het ambt verdedigden. Pas vanaf de patriottentijd, toen de tegenstanders met 

nieuwe argumenten een einde wilden maken aan het gehele politieke systeem in de 

Republiek, werden orangisten echt gedwongen hun ideeën aan te passen. 



 
 

2. Een eerste uitdaging (1780-1787) 

 

‘ô Nederlanders, gy zyt niet zeker meer: heeft men zyne Hoogheid den eerste Burger van dit Land, het 

Eminent Hoofd van deze Republiq, eenige zyner Privilegien ontnoomen, dan kan men U morgen dien 

dag, alle uwe voorregten ontweldigen.’
1
 

 

Het volk van Nederland was gewaarschuwd. De auteur van dit anonieme pamflet wees in 

1785 op de gevaren van de patriottenbeweging, die toen bijna op haar hoogtepunt was. Een 

deel van deze beweging wilde niet alleen het stadhouderschap afschaffen, maar ook een 

volledig nieuw staatsbestel opzetten waarvan, zo meende de auteur, alleen de oprichters 

zouden profiteren.
2
 De inhoud van dit pamflet is exemplarisch voor de gedachte die bij de 

meeste orangisten leefde: zonder de oude constitutie en zonder stadhouder zou het volk 

doodongelukkig worden. Maar niet alleen de inhoud, ook de titel zegt iets over de strijd tussen 

patriotten en Oranjegezinden die er in deze jaren heerste. Door zijn pamflet de titel Aan het 

volk van Nederland te geven maakte de auteur meteen duidelijk dat hij zich verzette tegen dat 

andere, overbekende patriotse pamflet Aan het volk van Nederland, dat een paar jaren eerder 

Nederland had doen opschrikken. In dit hoofdstuk onderzoek ik de inhoud en aard van dit 

orangistische antwoord op de patriottenbeweging. 

Aan de patriottentijd is in de historiografie veel aandacht besteed. Zeker vanaf het 

herdenkingsjaar 1987 zijn er veel publicaties over deze periode in de Nederlandse 

geschiedenis verschenen. Door de patriottenbeweging steeds meer los van de periode erna te 

bestuderen en vanuit een politiek-cultureel perspectief te benaderen hebben verschillende 

historici het revolutionaire en unieke karakter van deze beweging laten zien. Een mooi 

voorbeeld hiervan is Patriots republikanisme van S.R.E. Klein uit 1995, waarin vooral aan de 

hand van pamfletten en politieke periodieken de ideeënvorming van patriotten is bestudeerd. 

Ook N.C.F. van Sas en Velema hebben op het nieuwe karakter van de beweging gewezen. Zo 

betoogt Van Sas in verschillende publicaties dat met de patriottentijd de moderne politiek 

werd geboren, waarbij de opkomst van de opiniepers een belangrijke rol speelde. Velema legt 

meer de nadruk op de ontwikkeling van het revolutionaire vocabulaire. Gedurende de 
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patriottentijd zouden verschillende begrippen en concepten een ingrijpende 

betekenisverandering hebben ondergaan.
3
  

 Hoewel genoemde historici erkennen dat de patriotse politieke cultuur niet begrepen 

kan worden zonder het vocabulaire en de acties van de tegenstanders in de context te 

betrekken, wordt over het algemeen weinig aandacht besteed aan de orangisten. Zeker als het 

gaat om politieke ideeënvorming blijft het onderzoek beperkt tot de bestudering van een 

enkele orangist of een enkel pamflet uit orangistische hoek. Alleen Velema heeft in zijn 

bundel Republicans laten zien dat ook onderzoek naar orangistische politieke ideeën in deze 

periode verrassend kan uitpakken. Door enkele pamfletten en tijdschriften van bekende, 

onbekende en anonieme orangisten te bestuderen heeft Velema aangetoond dat het 

veranderende politieke vocabulaire van patriotten geen op zichzelf staande ontwikkeling was, 

maar een gevolg van de uitwisseling van argumenten en meningen tussen patriotten en 

orangisten. De ontwikkeling van politieke ideeën in het algemeen moet volgens hem dan ook 

worden gezien als een ‘linguistic interaction’.
4
 

 De aanzet van Velema wordt in dit hoofdstuk benut om de politieke ideeënvorming 

van orangisten tijdens de patriottentijd nader te onderzoeken. Door orangistische pamfletten 

en tijdschriften te onderzoeken laat ik hieronder zien dat orangisten niet alleen in staat waren 

om de patriotten van repliek te dienen, maar dat hun politieke ideeën in deze periode, ondanks 

de verschillende achtergronden van de auteurs, ook veel overeenkomsten vertoonden.  

 Om deze ideeën in hun context te kunnen plaatsen worden in de eerste paragraaf van 

dit hoofdstuk de grote lijnen van het politieke conflict tussen orangisten en patriotten in deze 

periode geschetst. Ook zal kort de rol van de familie van Oranje-Nassau worden besproken. 

Hoe ging zij om met de aanval op de stadhouderlijke positie en de traditionele politieke orde 

als geheel? Zette zij zelf een tegenoffensief in en welk netwerk gebruikte zij hierbij? Vanuit 

deze meer algemene context wordt in de tweede paragraaf het orangisme in het algemeen 

beschouwd. De politieke onrust tijdens de patriottentijd uitte zich niet alleen in vocabulaire, 

maar ook in acties en oproeren. De derde paragraaf tot slot is gewijd aan de ontwikkeling van 

orangistische politieke ideeën in pamfletten en tijdschriften.  
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 Zie bijv. Grijzenhout, Mijnhardt en Van Sas (ed.), Voor vaderland en Vryheid; Bots en Mijnhardt (ed.), De 

droom van de revolutie;Van Sas, ‘The Patriot Revolution’; Velema, ‘Elie Luzac and Two Dutch Revolutions’; 

Idem, Enlightenment and Conservatism; Klein, Patriots republikanisme;Van Sas, De metamorfose van 

Nederland. 
4
 Velema, Republicans, 162. 
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2.1 Oranje-Nassau wacht af 

 

‘ô Landgenooten! nog eens, wapend U allen te zamen, en draagt zorg voor des gemeenen Lands, dat is 

voor Ulieder eigen zaaken. Het Land hoord Ulieden met malkanderen toe en niet den Prins met zyne 

Grooten alleen’.
5
  

 

Met deze oproep tot bewapening ontketende de Overijssels-Gelderse baron Joan Derk van der 

Capellen tot den Pol (1741-1784) een ware revolutie in de Republiek. Het citaat is afkomstig 

uit het anoniem gepubliceerde pamflet Aan het volk van Nederland, waarmee Van der 

Capellen in 1781 het stof deed opwaaien. Van der Capellen achtte stadhouder Willem V niet 

alleen verantwoordelijk voor de economische stagnatie en de slecht verlopende oorlog tegen 

Groot-Brittannië, hij stelde ook Willems macht en positie ter discussie. Doordat in 1747-1748 

het stadhouderschap in mannelijke en vrouwelijke lijn erfelijk was verklaard zou de 

Oranjefamilie koninklijke pretenties hebben ontwikkeld. Van der Capellen wilde de 

stadhouder en de hem omringende regenten in hun macht beperken en het volk meer politieke 

zeggenschap geven. Burgerbewapening zou ertoe moeten bijdragen dat deze politieke 

inspraak werkelijkheid zou worden. Door zijn oproep de wapens op te nemen, ontketende Van 

der Capellen een revolutie. Deze zou uiteindelijk leiden tot een ware burgeroorlog tussen 

patriotten in de stedelijke schutterijen enerzijds en het stadhouderlijke leger en zijn aanhang 

anderzijds. 

 De kritiek uit het pamflet Aan het Volk van Nederland was niet nieuw; al sinds het 

begin van de Vierde Engelse Oorlog (1780-1784) werd zowel Willem V als zijn adviseur 

Lodewijk Ernst hertog van Brunswijk-Wolffenbüttel in pamfletten en spotprenten ervan 

beschuldigd de rampzalige toestand waarin het land verkeerde te hebben veroorzaakt.
6
 Niet 

alleen verliep de oorlog tegen Groot-Brittannië catastrofaal, ook de economie in eigen land 

denderde achteruit. De Oostenrijkse keizer Jozef II eiste in 1784 om opening van de Schelde, 

zodat Antwerpen een verbinding kreeg met de buitenwater. Dit was zeer in het nadeel van 

Amsterdam, wat de spanning verergerde. De in datzelfde jaar uitgelekte Acte van 

Consulentschap ten slotte, waarmee in 1766 was bepaald dat de hertog van Brunswijk ook 

adviseur van de stadhouder bleef nadat de laatste meerderjarig was geworden, zorgde nog 

                                                           
5
 [Joan Derk van der Capellen tot den Pol], Aan het Volk van Nederland (Ostende 1781) 21. 

6
 Joost Rosendaal, De Nederlandse Revolutie. Vrijheid, volk en vaderland 1783-1799 (Nijmegen 2005) 20 en 

Klein, Patriots republikanisme, 9-11. 
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eens voor extra rumoer.
7
 Het document leidde tot veel kritiek op het stadhouderlijke stelsel en 

het hof. 

 Geïnspireerd door de Amerikaanse vrijheidsoorlog (1776-1783), waarin de Britse 

koloniën in Noord-Amerika zich onafhankelijk verklaarden van Groot-Brittannië, zonnen 

patriotten op een programma waarmee ze net als de Amerikaanse vrijheidsstrijders meer 

politieke inspraak en vrijheid voor het volk konden opeisen. Op internationaal gebied verzette 

de patriottenbeweging zich tegen het eeuwenoude bondgenootschap tussen de Republiek en 

Groot-Brittannië en stuurde zij aan op nauwe relaties met Frankrijk. Van de hand van een 

aantal patriotse kopstukken verscheen vervolgens in de jaren 1784-1786 een reeks anonieme 

boeken onder de titel Grondwettige Herstelling van het Nederlandsch Staatswezen, die 

moesten dienen als handleiding voor patriotse acties.
8
  

 Er bestonden grote verschillen tussen patriotten onderling. Sommigen, zoals Van der 

Capellen tot den Pol, hadden niet zozeer iets tegen het bestaan van het stadhouderschap 

binnen een gemengde constitutie, maar wel tegen de uitwassen van het stadhouderlijk stelsel 

met zijn politieke clientèle. Andere patriotten eisten op hun beurt een volledige afschaffing 

van het stadhouderschap en zagen politieke volksinvloed daarbij als middel. Weer anderen 

wilden dat de ambten van kapitein-generaal en admiraal-generaal van het stadhouderschap 

werden gescheiden, waardoor iedere vorm van willekeurig gezag kon worden voorkomen.
9
 

 Aanvankelijk leefde de patriottenbeweging vooral in de oostelijke gewesten 

Gelderland en Overijssel. De heropleving van de schutterijen verspreidde zich echter als een 

olievlek over de Republiek. Op veel plaatsen richtten patriotten exercitiegenootschappen en 

vrijcorpsen op, die buiten de oude schutterijen konden opereren en waartoe geen orangisten 

behoorden. Vooral Utrecht groeide uit tot een patriots bolwerk. Zo was het de eerste stad met 

een patriots bestuur. Daarnaast zou het Utrechtse genootschap Pro Patria et Libertate in 1784 

het initiatief nemen tot de oprichting van een soort nationale vergadering waarin 

afgevaardigden van burgercorpsen uit verschillende steden in de Republiek waren 

vertegenwoordigd. In enkele gewesten werden hiernaast provinciale vergaderingen opgericht, 

waar patriotse genootschappen zich bij konden aansluiten.
10

 Tijdens de eerste provinciale 

vergadering van Holland in Leiden in oktober 1785 werd, wat later zou blijken, één van de 

meest iconische stukken van de patriottenbeweging besproken: Ontwerp om de republiek door 

                                                           
7
 Uiteindelijk moest Van Brunswijk als gevolg van alle kritiek in oktober 1784 zijn functie neerleggen. 

8
 Grondwettige herstelling van Nederlands staatswezen zo voor het algemeen bondgenootschap, als voor het 

bestuur van elke byzondere provincie […] (Amsterdam 1784-1786); J.W. Schulte Nordholt, Voorbeeld in de 

verte. De invloed van de Amerikaanse revolutie in Nederland (Baarn 1979) 236-260. 
9
 Klein, Patriots republikanisme, 154-156. 

10
 Rosendaal, De Nederlandse Revolutie, 32-33 en Klein, Patriots republikanisme, 233-235. 
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eene heilzame vereeniging van belangen van regent en burger, van binnen gelukkig, en van 

buiten gedugt te maaken.
11

 Dit Leids Ontwerp beschreef de kernpunten van het patriotse 

programma zoals volkssoevereiniteit en actieve politieke participatie van de burgers.  

De opkomst van de patriottenbeweging liet de stadhouder uiteraard niet onbetuigd. Hij 

riep zijn aanhang op om zich af te zetten tegen de anti-orangistische sentimenten en reageerde 

fel op de pogingen van de Staten van Holland om zijn macht te beperken.
12

 Zo verzette hij 

zich in een publicatie tegen het door de Staten opgelegde verbod van oranjeversierselen zoals 

linten en kokardes, en niet veel later ook van medailles met de afbeelding van de stadhouder. 

Hiernaast werden verwoede pogingen gedaan om met een antwoord te komen op de patriotse 

pers, die in de eerste jaren na het begin van de Vierde Engelse Oorlog een stevige positie had 

verworven. Naast de stortvloed aan pamfletten wist de patriottenbeweging met tijdschriften 

als De post van den Neder-Rhijn en De politieke kruyer vele aanhangers aan zich te binden. 

Hoewel niet duidelijk is in hoeverre het opzetten en aansturen van orangistische periodieken 

en kranten werd gecoördineerd vanuit het stadhouderlijk hof, speelde Sigismund Pieter 

Alexander graaf van Heiden Reinestein (1740-1806), opperkamermeester van Willem V, een 

belangrijke rol bij de ondersteuning van een publicitair tegenoffensief. Zo had hij contact met 

de Utrechtse regent Rijklof Michael van Goens over het weekblad De Ouderwetse 

Nederlandsche patriot, dat vanaf 18 augustus 1781 verscheen.
13

 Pierre Frederik Gosse, die 

vanaf 1770 de door patriotten veel bekritiseerde ’s-Gravenhaagse Courant drukte en uitgaf, 

was korte tijd ook de uitgever van De Ouderwetse Nederlandsche patriot.
14

 Van Heiden 

Reinestein onderhield ook contact over De post naar den Neder-Rhijn, het orangistische 

antwoord van Philippus Verbrugge (1750-1806) op het vrijwel gelijknamige patriotse 

weekblad De post van den Neder-Rhijn. Van de hand van Verbrugge zouden hierna nog 

verschillende tijdschriften verschijnen, zoals De hartloper van staat en de Themis.
15

 

Onduidelijk is of Van Heiden Reinestein ook betrokken is geweest bij de ondersteuning van 

andere Oranjegezinde periodieken en kranten, zoals de Gelderse historische courant, die 

                                                           
11

 Ontwerp om de Republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van regent en burger, van binnen 

gelukkig, en buiten gedugt te maaken (Leyden 1785). 
12

 J.G. Kikkert, Oranje bitter, Oranje boven (Soesterberg 2001) 200. 
13

 Koopmans, ‘Steunpilaar van Oranje in Drenthe en Den Haag’, 1-9. Over Van Goens: J.M. Peterse, ‘Publicist 

voor Oranje. R.M. van Goens in De Ouderwetse Nederlandsche Patriot’, BMGN 103 (1988) 182-208; T. 

Jongenelen, ‘De Ouderwetse Nederlandsche Patriot’, in: Van Wissing (ed.), Stookschriften, 19-36; Marleen de 

Vries, ‘De geboorte van de moderne intellectueel. Literatuur en politiek rond 1800’, in: Grijzenhout, Van Sas en 
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 Klein, Patriots Republikanisme, 100. Over de ’s-Gravenhaagse Courant zie ook W.P. Sautijn Kluit, De ’s 

Gravenhaagsche Courant (Amsterdam 1875).  
15

 Van Wissing, ‘De post naar den Neder-Rhijn’ en idem, ‘De kwaadaardige bedrijven’. 
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geredigeerd werd door Johannes Olivier (1751-1808) en in de jaren 1786-1787 verscheen.
16

 

De pogingen om de felle patriotse pers van een orangistisch antwoord te voorzien waren 

echter weinig succesvol. Zo hielden bovengenoemde weekbladen om verschillende redenen al 

binnen twee jaren op te verschijnen.  

Enkele keren beet stadhouder Willem V van zich af door militair optreden. Het 

stadhouderlijke optreden in Hattem en Elburg in september 1786 vormde zelfs een keerpunt in 

de patriottentijd. Nadat een publicatie van de overwegend orangistische Staten van Gelderland 

door een groot gedeelte van de burgerij werd genegeerd, verzochten de Staten de stadhouder 

in zijn hoedanigheid van kapitein-generaal troepen te sturen om de situatie te herstellen. Door 

dit militaire ingrijpen wisten de Staten hun macht weer te vestigen; een deel van de inwoners 

was toen echter al op de vlucht geslagen om elders een goed onderkomen te zoeken. Dit 

maakt duidelijk dat de stadhouder en zijn aanhangers steeds meer moeite moesten doen om 

hun positie te behouden. De patriottenbeweging gebruikte de aanval op Hattem en Elburg om 

het verzet tegen Willem V nog meer kracht bij te zetten.
17

  

Toen de Staten van Holland in 1785 besloten de Stadhouderspoort aan het Binnenhof 

te gebruiken voor hun vergaderingen, verloor Willem V de moed. Dit was immers een 

voorrecht dat voorbehouden was aan de stadhouder. Na deze zoveelste vernedering besloot hij 

zich met zijn gezin te vestigen in paleis Het Loo in Apeldoorn. Een jaar later zou hij naar het 

Valkhof in Nijmegen verhuizen. Deze burcht zou meer beschutting bieden dan het open paleis 

in Apeldoorn.
18

 Deze verplaatsing is tekenend voor de afwachtende houding die Willem V in 

de patriottentijd aannam. Enkele acties daargelaten, ondernam hij over het algemeen weinig 

om zich tegen de patriottenbeweging te verzetten. In het netwerk van de stadhouder 

daarentegen werden wat meer pogingen in die richting ondernomen. Zo werkte de Britse 

gezant Sir James Harris (1746-1820), die goed contact had met Wilhelmina, aan een plan om 

het stadhouderlijke gezag te herstellen. Pogingen om de orangistische Bijltjes in Amsterdam 

de vrijcorpsen te laten aanvallen en zo de patriotse burgemeester te vervangen door een 

Oranjegezinde, liepen echter op niets uit. In samenwerking met Willem V en Wilhelmina 

bedacht Harris niettemin een plan voor een staatsgreep. Vanuit een hoofdkwartier in Den 

Haag, bemand door Gijsbert Karel van Hogendorp en Willem Gustaaf Frederik Bentinck van 

Rhoon, werden plannen beraamd om de stadhouder te laten terugkeren naar Den Haag en in al 
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 Koopmans, ‘Steunpilaar van Oranje’, 7. Zie ook: Rietje van Vliet, ‘”Wy zyn immers Prinsluidjes met 

malkander”. De productie van de Geldersche historische courant’, in: Stookschriften, 129-146. 
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 Rosendaal, De Nederlandse Revolutie, 44-46 en Tim Prins, ‘De val van Hattem en Elburg (1786) in de 
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43 

 

zijn rechten te herstellen.
19

 Toen dit op niets dreigde uit te lopen, besloot Wilhelmina zelf af 

te reizen naar Den Haag en de Staten van Holland officieel om een machtiging te vragen 

zodat de stadhouder naar Den Haag kon komen. Op 28 juni 1787 vertrok Wilhelmina uit 

Nijmegen om vervolgens, zoals bekend, door patriotten te worden aangehouden en 

overgebracht naar Goejanverwellesluis. Door de aanvallende houding die Wilhelmina 

uiteindelijk aannam, wist zij met steun van haar broer, de koning van Pruisen, de 

patriottenbeweging op haar hoogtepunt een halt toe te roepen.  

 

 

2.2 De strijd escaleert 

 

Naarmate de patriottenbeweging vastere vorm kreeg, ontstonden er ook steeds vaker 

spanningen tussen patriotten enerzijds en aanhangers van het stadhouderlijk bewind 

anderzijds. In tegenstelling tot Willem V zelf zouden zijn aanhangers niet tot het allerlaatste 

moment wachten om tot actie over te gaan. 

In Gelderland, waar de patriottenbeweging vanaf het begin wortel had geschoten, 

toonde August Robbert van Heeckeren, heer van Suideras (1743-1811) zich, volgens zijn 

biograaf Bert Koene, één van de meest ‘bevlogen verdediger[s] van het stadhouderlijk 

systeem en van de prins persoonlijk, zowel binnen en buiten Zutphen’ – de stad waar Suideras 

in 1780 schepen was geworden.
20

 Zutphen was door de oplopende spanningen tussen 

patriotten en orangisten steeds meer verdeeld geraakt. Suideras nam hier fel positie in en 

reageerde in 1783 bijvoorbeeld honend op een schriftelijk verzoek van een twaalfkoppig 

burgercomité om op gelijke voet behandeld te worden met de magistraat. Vooruitlopend op 

het gevaar dat de patriotten opstandig zouden kunnen worden, richtte Suideras zich met de 

overige acht orangisten uit het stadsbestuur tot generaal-majoor Reinhard Burchard Willem 

van Heeckeren tot Molecaten met de vraag of hij de stad met troepenversterking hiertegen zou 

willen beschermen. Deze actie leidde uiteraard tot woedende reacties van de patriotse leden 

van de stadsregering. Suideras groeide hierbij uit tot het mikpunt van de patriotse 

kwaadsprekerij.
21
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 Twee andere bekende orangisten die in deze periode de aandacht op zich wisten te 

vestigen, waren Catharina Mulder en Cornelia Swenk, oftewel Kaat Mossel en Ruige Keet. 

Deze twee Oranjevrouwen werden door de Staten van Holland verantwoordelijk gehouden 

voor het uit de hand gelopen oproer in Rotterdam op 22 maart 1784, waarbij het patriotse 

vrijcorps vier mensen had dood geschoten. Over Kaat Mossel verschenen vele pamfletten en 

spotprenten.
22

 Zij zou, zo vermoedde de door de Staten van Holland ingestelde 

onderzoekscommissie, uit naam van de Oranjeprins hebben gehandeld en werd veroordeeld 

tot een gevangenisstraf in de Gevangenpoort in Den Haag. Dit niet alleen vanwege haar 

veronderstelde deelname aan het bovengenoemde oproer, maar ook vanwege de aanname dat 

ze de feestelijkheden op de verjaardag van Willem V het jaar ervoor had bekostigd met geld 

van aanzienlijke orangisten. Daarnaast zou ze geld hebben ontvangen van het Oranjehof zelf. 

Tot slot zou ze orangistische pamfletten hebben verspreid. De oorspronkelijke straf die Kaat 

Mossel werd opgelegd – geseling, brandmerking, tien jaar tuchthuis en verbanning uit de stad 

– werd dankzij de toen nog onbekende advocaat Willem Bilderdijk omgezet in een 

gevangenisstraf.
23

  

 Het oproer in Rotterdam kreeg in juni van hetzelfde jaar een gevolg in Leiden. In deze 

stad broeide het conflict tussen patriotten en orangisten al een tijdje. De partijstrijd was overal 

te voelen, zo bleek onder andere uit de oprichting van verschillende letterkundige 

genootschappen, het verschijnen van polariserende toneelstukken en de activiteiten van 

politiek bevlogen boekverkopers als de orangistische Elie Luzac en Jan Hendrik van 

Damme.
24

 Al langer was er een polemiek tussen orangisten en patriotten in deze stad aan de 

gang, die in 1782 was ontstaan door het verschijnen van het pamflet De Oranjeboomen, 

waarin de positie van de stadhouder stevig werd aangevallen. De Oranjeboomen leek 

geschreven door Frank de Vrij, een verwijzing naar het pseudoniem van orangist Johannes le 

Francq van Berkhey (1729-1812), die zijn stukken vaak ondertekende met ‘Vrank en Vrij’. 

Achter het pseudoniem Frank de Vrij ging echter de lakenfabrikant en felle patriot Pieter 

Vreede (1750-1837) schuil, zo bleek jaren later.
25

 Het patriotse pamflet kon op veel woedende 
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 O.a. Acte van consulentschap tusschen zijne hoogheid Willem de Vijfde en Catharina Mulder (z.p. 1783); 

Nicolaas Hoefnagel en Dirk Schuurman, Echte en ware levensgevallen van de befaamde Kaatje Vermeulen 
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Oranjegezinde reacties rekenen.
26

 Van Berkhey liet in 1783 van zich horen in zijn Aan zyne 

medeburgeren, waarin hij fel van leer trok tegen de patriotten in Leiden en de tweedracht die 

er was ontstaan. Hij groeide uit tot een symbool van het Oranjeverzet tegen de 

patriottenbeweging in Leiden. Op hun beurt maakten patriotten in verschillende pamfletten 

Van Berkhey zwart en brachten roddels over zijn vermeende buitenechtelijke relaties de 

wereld in.
27

 De Snerpende hekelroede […] (1785) was voorlopig de laatste reactie van Van 

Berkhey in de patriottentijd. Zijn reputatie was toen al aan gruzelementen, evenals zijn 

financiële situatie. In 1804 zou hij in zijn Bataafsche menschlijkheid schrijven over alles wat 

hem in deze periode was aangedaan. 

 In de loop van 1784 ontwikkelde de polemiek tussen patriotten en orangisten zich tot 

een daadwerkelijk conflict in de Leidse samenleving. Dit Oranjeoproer begon toen de ramen 

werden ingeslagen bij één van de leden van het patriotse exercitiegenootschap Voor Vrijheid 

en Vaderland. Als gevolg hiervan kwamen patriotten en orangisten lijnrecht tegenover elkaar 

te staan. De Leidse bakker Adrianus Trago – die toen al bekend stond om zijn bijdrage aan 

orangistische oproeren – nam hierbij de leiding op zich. Hij mishandelde een lid van het 

patriotse vrijkorps waarna het oproer verder uit de hand liep. Men werd gedwongen iets van 

een oranje kleur te dragen of Oranje Boven te roepen. Uiteindelijk bestond het Leidse oproer 

vooral uit tumult en zou het tot een echt handgemeen niet komen. Wel verschenen naar 

aanleiding van dit Leidse oproer verschillende orangistische pamfletten, zoals de vele Ietsen, 

zowel van patriotse als orangistische zijde.
28

 Trago werd als gevolg van de gebeurtenissen 

veroordeeld tot vijf jaar gevangenschap en tien jaar verbanning uit de stad.
29

 

 De strijd tussen de patriotten enerzijds en de stadhouder en zijn aanhangers anderzijds 

kwam ondertussen steeds meer op scherp te staan. Op steeds meer plekken kozen aristocraten 

nu de kant van Willem V, aangezien de patriotten niet alleen de stadhouderlijke, maar ook de 

aristocratische macht bekritiseerden. Hiermee verloor de patriottenbeweging een belangrijk 

gedeelte van haar aanhang. Toch wist de beweging in sommige steden het bestuur over te 

nemen. In het geval van Utrecht leidde dit tot een tweedeling in de Staten, waarbij de 
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Oranjegezinde leden besloten de Statenvergadering te verplaatsen naar Amersfoort, waar de 

stadsregering trouw was aan de stadhouder. 

 

 

2.3 Orangistische behoudenheid 

 

Door de activiteiten van de patriotten zagen de orangisten zich voor een nieuwe uitdaging 

geplaatst. In de loop van de jaren organiseerden de patriotten zich steeds meer als een 

beweging. Niet alleen stelden zij de positie van de stadhouder ter discussie, zij bekritiseerden 

de gehele traditionele orde. Op lokaal niveau kregen orangistische regenten het zwaar te 

verduren. Op gewestelijk niveau eisten niet-stemhebbende steden zeggenschap in de Staten. 

De invloed die de stadhouder op lokaal, gewestelijk en nationaal niveau kon uitoefenen door 

het recht van recommandatie en electie, werd uitvoerig bekritiseerd.
30

 Het patriotse 

programma was revolutionair. Het was vooral de combinatie van het gebruik van klassiek 

republikeinse elementen en de eis van permanente en actieve volkssoevereiniteit waarmee de 

beweging zich onderscheidde van de staatsgezinden in de voorgaande tijden. Het zorgde er 

voor dat de tegenstanders zich meer dan voorheen uitgedaagd zagen hun politieke 

standpunten theoretisch te onderbouwen.
31

 De belangrijkste programmapunten van de 

patriotten, die ik voor het gemak nu als één groep beschouw, waren vrijheid van drukpers, 

burgerbewapening en de invoering van een volksregering bij representatie waarbij het volk de 

onvervreemdbare soevereiniteit had.  

Niet alleen het feit dat er een geheel nieuwe staatsvorm werd gepropageerd maakte de 

patriottentijd tot een vernieuwende periode in de geschiedenis. Ook de opkomst van de 

opiniepers zorgde ervoor dat de patriottentijd een bijzondere was. Geen enkele periode in de 

geschiedenis van de Republiek kende zo’n immense publicatiedrift. Naast de bestaande 

kranten verschenen er in deze periode honderden pamfletten en periodieke opiniebladen. Die 

laatste waren een nieuwe verschijning. Ze leken wat uiterlijk betreft op de bekende spectators, 

maar stuurden meer aan op opinievorming. De bekendste patriotse voorbeelden hiervan waren 

de De Post van den Neder-Rhyn, onder redactie van Pieter ’t Hoen en De Politieke Kruyer, 

die door J.C. Hespe werd geredigeerd. In deze tijdschriften bespraken de redacties in een 
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fictieve briefwisseling met de lezers de actuele politieke problematiek.
32

 Doel hiervan was om 

een bijdrage te leveren aan de publieke opinie. De Courier van Europa, onder redactie van 

Irhoven van Dam, probeerde hier ook aan mee te werken. De Courier volgde echter niet de 

spectatoriale formule, maar had de vorm van een krant met lange beschouwingen en 

analyses.
33

 Bekende orangistische opiniebladen waren De Post naar den Neder-Rhyn, 

waarvan Verbrugge de schrijver was, en De Ouderwetse Nederlandsche patriot, onder 

redactie van Van Goens.
34

 In deze tijdschriften werd tegen de patriotse ideeën gestreden. 

Hiermee was de rol van orangisten ‘bij het escaleren van de politieke strijd […] niet minder 

wezenlijk dan die van de patriotten’, zo meent Klein.
35

 

Langzaamaan werd het de orangisten duidelijk dat de argumenten waarmee de 

patriottenbeweging haar ideeën onderbouwde van een andere orde waren dan die van de 

staatsgezinden in de decennia daarvoor. Orangisten zagen bovendien in dat zij in een lastige 

positie verkeerden. De door de patriotten zo bekritiseerde positie van de stadhouder was 

nergens goed omschreven, het catastrofale verloop van de Vierde Engelse Oorlog hielp niet 

mee en bovendien hadden de patriotten een enorme voorsprong wat betreft het gebruik van de 

politieke pers. Het orangistische verweer tegen de patriottenbeweging bestond uit zowel 

geleerde academische verhandelingen als populaire vlugschriften, maar er bestond geen 

theoretisch gefundeerde verdediging van het stadhouderschap waar Oranjegezinden op 

konden terugvallen. Toch hadden de orangistische argumenten, hoe verschillend ze ook 

waren, een grondslag gemeen: behoud van de bestaande orde.  

 

 

Constitutie en stadhouderschap 

Lange tijd werd de term ‘constitutie’, vaak in meervoudsvorm, gebruikt om een politieke 

gemeenschap met al haar wetten en instellingen aan te duiden. Een onderscheid met het 

begrip ‘regering’ bestond niet echt. Dit veranderde in de achttiende eeuw fundamenteel en in 

korte tijd. Waar Charles de Montesquieu (1689-1755) in 1748 in zijn Esprit des Lois de term 

constitutie nog gebruikte om de regering aan te duiden, kreeg deze een paar decennia later de 
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betekenis van een geschreven document of grondwet, dat ten grondslag diende te liggen aan 

de staat.
36

 Constitutie en regering hadden dus verschillende betekenissen gekregen. In de 

Amerikaanse revolutie werd dit veranderende constitutiebegrip voor het eerst in de praktijk 

gebracht. 

 Volgens het moderne natuurrecht had constitutie de betekenis van fundamentele 

wetten of regels die een soort contract vormden tussen staat en volk. In de tweede helft van de 

achttiende eeuw werden deze ideeën verder ontwikkeld. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) 

was hierin het meest radicaal met zijn Du contract social uit 1762. Rousseau beschouwde de 

constitutie als een sociaal contract waarbij het volk soeverein was. De Amerikaanse 

revolutionairen brachten deze noties in de praktijk, door te hameren op het belang van 

constitutie als geschreven document. Ook benadrukten zij de waarde van een bijgevoegde 

verklaring van rechten van de mens en burger, zoals zij met hun verschillende Bills of Rights 

hadden laten zien. De constitutie en verklaring ontleenden hun legitimiteit aan de goedkeuring 

door het soevereine volk.
37

 Binnen deze internationale context kreeg het Nederlandse denken 

over de constitutie vorm.  

Centraal in de patriotse ideeën stond de ‘herstelling’ van het staatsgebouw van de 

Republiek. Sinds de oprichting van de Unie van Utrecht in 1579 werd deze als constitutie of 

grondslag van het staatsgebouw van de Republiek beschouwd. Voor steeds meer patriotten 

echter kreeg de term ‘constitutie’ in de jaren tachtig van de achttiende eeuw een nieuwe 

betekenis. Hoewel nog wel naar de Unie werd verwezen, raakten zij er langzaamaan van 

overtuigd dat de constitutie moest veranderen en moest worden ‘hersteld’. Sommige 

publicaties zoals het Leids Ontwerp uit 1785, beschreven de grondwettige herstelling als een 

terugkeer naar ‘een goede republikeinse regeringsvorm die ergens in het nationale verleden 

bestaan had’, aldus Velema.
38

 De schrijvers van de Grondwettige Herstelling op hun beurt 

streefden niet zozeer de herstelling van een staatsgebouw uit het vaderlands verleden na, maar 

pleitten voor een geschreven constitutie waarin een geheel nieuwe staatsstructuur was 

opgenomen en plaats was voor individuele rechten.
39

  

Orangisten hielden in eerste instantie vast aan het oude constitutiebegrip, waarbij de 

stadhouder onderdeel uitmaakte van het oude bestel. Om dit te benadrukken en te 
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verduidelijken wijdden sommige orangisten hele pamfletten aan het stadhouderschap, zoals 

P.A. de Huybert. Met de vertaling van zijn in het Frans verschenen werk uit 1778, waarin 

oorsprong, functie en nut van het stadhouderschap uitgebreid aan bod kwamen, hoopte hij het 

grote belang ervan te kunnen onderstrepen en de patriotten hierdoor ‘van hunne dwaling te 

rug te roepen’.
40

  

Rijklof Michael van Goens verdedigde de oude constitutie niet alleen, hij zag in het 

politieke tumult van de patriottentijd ook een mogelijkheid om de positie van de stadhouder  

binnen de constitutie te versterken. Net als zoveel orangisten was Van Goens een 

bewonderaar van de Britse constitutie. Als het aan hem lag werd de stadhouder, geïnspireerd 

op het Britse model, staatshoofd van de Unie. Het ‘verheffen en herstellen van de stadhouder, 

bij zijn voormalig en hoogmoedig crediet, zoo in onze Provintien, als bijzonder bij de 

Generaliteit’, zou het machtsevenwicht tussen de gewesten herstellen. Zo zou er een einde 

komen aan de bevoorrechte positie van Holland. Om te voorkomen dat de stadhouder teveel 

macht zou krijgen moest hij als een ‘Onafscheidelijk en integreeerend Lid van Constitutie’ 

worden beschouwd en kon hij geen deel uitmaken van de ‘Provintiale Souverainiteit’. In Van 

Goens’ opinie was de constitutie onveranderbaar. Het stadhouderschap kon in die visie dus 

ook niet worden afgeschaft.
41

  

Meer algemeen achtten orangisten het stadhouderschap noodzakelijk binnen het 

staatsbestel van de Republiek.
42

 Het was ‘Gods keus’ geweest om de stadhouder met de 

Republiek te verenigen. Ze konden simpelweg niet buiten elkaar bestaan. ‘Prins en Staat is ’t 

zelfde ding; zy behoren by een, als een lichaam tot de armen, en de armen tot het lichaam’, 

zoals een orangistisch pamflet het beeldend verwoordde.
43

 Hiernaast meenden sommige 

orangisten, op basis van het werk van de raadpensionaris van Holland Simon van Slingelandt 

(1664-1736), dat een republiek altijd een centrale autoriteit nodig had om goed te kunnen 
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functioneren.
44

 Waar de patriotten bang waren dat de stadhouder koninklijke pretenties had, 

wees Adriaan Kluit (1735-1807) er een aantal jaren later op dat de stadhouder hier zelf geen 

enkele interesse in had. Van de ‘rijksten medeburger en Stadhouder’ van de Republiek, zou 

hij dan immers verworden tot de ‘armste Regent en Oppervorst van een der kleinste 

Vorstendommen’.
45

 Het stadhouderschap was verbonden aan de republikeinse constitutie. De 

stadhouder was de persoon die de Republiek bijeen kon houden, ondanks alle uiteenlopende 

belangen op stedelijk en gewestelijk niveau. Hij kon de regenten in toom houden en hen 

wijzen op het grotere algemeen belang van de Republiek. Hij behartigde de belangen van het 

volk en beschermde het tegen de aristocratie. Bovendien was de monarchale uitstraling juist 

nodig om het stadhouderschap goed te kunnen uitvoeren. Elke staat had eigenlijk een 

monarchaal element nodig om te kunnen functioneren, zo meende Elie Luzac.
46

 Een te grote 

macht van de stadhouder werd voorkomen door de gemengde constitutie, bestaande uit een 

monarchaal, een aristocratisch en een democratisch element. Binnen deze gemengde 

constitutie was de stadhouder de eerste dienaar.
47

  

Dat het stadhouderschap aan de familie van Oranje-Nassau toekwam lag voor de hand. 

Het voorrecht van het stadhouderschap en het kapitein-admiraal-generaalschap was namelijk 

al in 1597 door de Staten van Holland toegekend aan de ‘Vorsten en Afstammelingen van het 

doorlicht Huis van Nassauw’, zo schreef Kornelis de Vogel in zijn Kleine Katechismus. De 

Oranjes waren bovendien van grote betekenis geweest tijdens de Opstand en de crisisjaren die 

de Republiek daarna nog hadden geteisterd. Daarnaast waren de Oranjes zo geschikt, omdat 

zij niet zomaar een adellijke familie waren. Zij bezaten de meeste en beste domeinen en 

stonden daardoor op gelijke voet met de Duitse adel van het Heilige Roomsche Rijk. Juist 

deze uitzonderlijke positie zorgde ervoor dat de Oranjes geen afgunst opriepen.
48

 

Hoewel de patriotten in de eerste jaren vanaf 1780 het stadhouderschap nog niet 

wilden afschaffen, bestreden zij de bevoegdheden van de prins van Oranje-Nassau en de 

monarchale uitstraling waarmee zijn functies omringd waren. Vooral het recht van 

recommandatie, een informeel recht dat onder Willem IV was ontstaan en de stadhouder in 

staat stelde invloed uit te oefenen op politieke benoemingen, vormde een bron van kritiek. Dit 
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was gebruikelijk geworden in de steden waar het recht van electie niet gold, het recht van de 

stadhouder om rechtstreeks politici op lokaal niveau te kiezen. De praktijk van 

recommandaties gaf de stadhouder de mogelijkheid om ook in die andere steden een politieke 

clientèle te vormen. In de ogen van sommige orangisten maakten deze ‘rechten’ het 

stadhouderschap nuttig. Doordat de stadhouder het algemeen belang voorop stelde zou het 

eigen belang van de ‘Leden der Souvereinieit’ een minder grote rol spelen bij politieke 

benoemingen. Het recht van recommandatie was bovendien ‘vrijwillig’ aan de stadhouder 

opgedragen, zo schreef een ‘oud Regent’.
49

  

Het aan banden leggen van de stadhouderlijke macht had alles te maken met de 

patriotse denkbeelden over de scheiding der machten. Geïnspireerd door de constitutionele 

debatten in de nieuwe Amerikaanse staten, meenden de patriotten dat de uitvoerende macht 

ondergeschikt was aan de wetgevende macht. Voor de stadhouder betekende dit dat hij, als 

hoofd van de uitvoerende macht, geen invloed zou mogen uitoefenen op de wetgevende 

macht. De republikeinse vrijheid zou namelijk alleen tot stand kunnen komen bij een 

volledige scheiding der machten.
50

 Met deze redenering in het achterhoofd, besloten de Staten 

van Holland in 1783 met een meerderheid van stemmen dat zij voortaan zelf de benoemingen 

zouden uitvoeren.  

 Orangisten reageerden heel verschillend op dit patriotse idee van een scheiding der 

machten. De meesten zagen het stadhouderschap als onderdeel van een gemengde constitutie 

en bleven daaraan vasthouden, zonder verder diep in te gaan op de patriotse ideeën. Anderen 

benadrukten dat het juist noodzakelijk was dat de uitvoerende macht wél invloed moest 

uitoefenen op de wetgevende macht. Zonder uitvoerende en rechtsprekende macht was de 

wetgevende macht niets waard. De periodiek de Philarche of Vorsten-Vriend, onder redactie 

van de dichter Jan Willem Kumpel (1757-1826), ging zelfs zover de scheiding der machten te 

beschouwen als een vorm van socianisme – de theologische leer die de idee van de Drie-

eenheid verwierp. Volgens de auteur van de periodiek waren de wetgevende, uitvoerende en 

rechtsprekende machten ‘werkdaadige buigingen (modificatien) der opperste Macht’. In de 

stadhouder waren deze ‘buigingen’ verenigd.
51

 Ook Luzac stelde dat in de persoon van de 

stadhouder de uitvoerende macht, de rechterlijke macht en delen van de wetgevende macht 

samen kwamen. De drie machten waren dus niet onafhankelijk van elkaar, zoals de patriotten 

beweerden. Alle drie de machten bevatten bovendien een gedeelte van de soevereiniteit. Het 
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volk kon dan ook nooit als enige de soevereine macht bezitten binnen dit constitutionele 

principe van de scheiding der machten.
52

 Om het utopische karakter van de patriotse ideeën te 

benadrukken, wees advocaat en notaris Cornelis Willem Decker er nog op dat de 

verschillende machten helemaal niet konden functioneren in een maatschappij waarin 

iedereen aan elkaar gelijk was: ‘zonder wezentlyken dwinglandy’ konden ‘gelyken’ immers 

niet over ‘gelyken’ gebieden.
53

 Een scheiding der machten kon volgens hem dus alleen 

bestaan in een hiërarchische maatschappij. Hoewel orangisten zich met verschillende 

argumenten tegen de patriotse ideeën verzetten, stuurden zij met hun defensieve en 

behoudende houding in grote lijnen op hetzelfde aan: de oude constitutie moest behouden 

blijven. Hiervan maakte de stadhouder een wezenlijk en zelfs noodzakelijk onderdeel uit. Het 

patriotse idee dat de stadhouder door een scheiding der machten zijn positie kwijt zou raken, 

was in hun ogen dan ook niet alleen onwenselijk, maar feitelijk onmogelijk. 

 

 

Representatie en soevereiniteit 

Orangisten waren ervan overtuigd dat patriotten geen onderscheid maakten tussen 

volkssoevereiniteit en directe democratie. Beide waren volgens orangisten bovendien 

onmogelijk in te voeren. Niet iedereen was even goed opgeleid of had even veel vrije tijd om 

zich met politieke zaken bezig te houden. Een directe democratie was onverenigbaar met een 

moderne en hoog ontwikkelde commerciële samenleving, waarin iedereen andere 

werkzaamheden had. Hoewel een enkeling bereid was de mogelijkheid van meer volksinvloed 

in beschouwing te nemen, was de uiteindelijke conclusie toch dat de traditionele orde 

bewaard moest blijven. Immers, ‘de ondervinding leerende dat alle groote veranderingen 

doorgaands gevaarlyk, en daardoor meer schadelyk dan nuttig zyn’.
54

 Hoewel patriotten wel 

degelijk een volksregering bij representatie op het oog hadden en geen directe democratie, 

zou het nog enige jaren duren voordat ze dit idee volledig hadden uitgewerkt. Wel duidelijk 

was dat zij deze representatieve democratie alleen werkbaar achtten op het niveau van steden 

en dorpen. De patriotten hielden dan ook vast aan de federale republiek. 

 De orangisten verwierpen de patriotse eis van permanente volkssoevereiniteit 

gebaseerd op natuurlijke en onvervreemdbare rechten. Ze achtten het zelfs een utopisch idee. 

Kornelis de Vogel legde uit dat het volk nooit soeverein was geweest en dat ook nooit kon 
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worden. Dit beargumenteerde hij losjes aan de hand van het werk van De Groot, Pufendorf, 

Barbeyrac, Burlamaqui, Wolff en Luzac. Hiermee deed hij een poging het natuurrecht, dat 

door de patriotten werd gebruikt om hun argumenten te onderbouwen, op een zo conservatief 

mogelijke manier in te zetten. De soevereiniteit was ooit overgedragen aan representanten, 

waardoor er in elke burgerlijke samenleving een zekere hiërarchie was ontstaan. Een 

natuurlijke gelijkheid, zoals de patriotten voorstonden, kon dan ook niet bestaan. Bovendien 

waren de representanten op deze manier niet overgeleverd aan de grillen van het volk.
55

 Een 

zekere ‘ondergeschiktheid en afhanglykheid’ was ook nodig om het algemeen geluk in de 

maatschappij te bevorderen, zo stelde Decker in zijn stuk over het proces tegen de schrijvers 

van de patriotse periodiek De Politieke Kruyer.
56

 

Patriotten en orangisten stonden vaak lijnrecht tegenover elkaar. Om hun politieke 

argumenten te onderbouwen verwezen zij opvallend genoeg regelmatig naar dezelfde auteurs. 

Zo gebruikten beiden het werk van de eerdergenoemde Van Slingelandt. Zijn Staatkundige 

geschriften werden door de patriotten gebruikt om aan te geven dat de stadhouder vooral een 

dienaar van de Staten was. Oranjeaanhangers op hun beurt belichtten juist het belang van een 

sterk centraal gezag, dat Van Slingelandt benadrukte.
57

 Eén van de meest besproken en 

bediscussieerde werken in deze periode was De l’esprit des Lois van Montesquieu. Van 

orangistische kant was Luzac een van de eersten die dit werk inzette om de bestaande orde te 

verdedigen. Hij legde de nadruk op de interesse die Montesquieu had voor de complexiteit 

van samenlevingen, die vaak het resultaat waren van eeuwen historische ontwikkeling. 

Volgens Luzac was dit onverenigbaar met de patriotse wens om de bestaande orde volledig 

omver te werpen.
58

 

 Dit argument van Luzac haalt Velema aan om te beargumenteren dat de ‘belangrijkste 

vertegenwoordigers’ van de tegenstanders van de patriotten onderdeel uitmaakten van de 

‘moderate Enlightenment’: ‘This included not only the 18th century Newtonian-Leibnizian 
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synthesis, but also modern natural law from Grotius to Wolff. Cosmic and natural laws, order, 

regularity, harmony and balance were the key terms in this intellectual universe’.
59

 Genoemde 

orangisten ontkenden zeker niet dat zij in een verlichte tijd leefden. Zij zagen zichzelf zelfs 

als verdedigers van ‘a rational and tolerant enlightenment’, die moest worden beschermd 

tegen het fanatisme van de patriotten.
60

 Desondanks toont het defensieve karakter van het 

orangistische verweer zich ook in de discussie over volkssoevereiniteit en representatie. 

Orangisten bleven over het algemeen vasthouden aan de bestaande situatie en overtuigingen. 

Anders dan Velema stelt, bleken orangisten – een enkeling uitgezonderd –  niet in staat om de 

werken van grote geleerden in te zetten om het tegenoffensief van meer diepte te voorzien, 

maar noemden zij ze slechts ter illustratie. 

 

 

Vrijheid 

Vrijheid was een van de kernbegrippen van de patriottenbeweging en kende verschillende 

aspecten. Een van de belangrijkste onderdelen ervan vormde de vrijheid van drukpers. Ten 

opzichte van de ‘getemperde vrijheid’ die al bestond in de Republiek, eisten de patriotten dat 

er een einde kwam aan iedere vorm van censuur. Sommige stelden dat ook anonieme en 

opruiende publicaties gedrukt moesten worden.
61

 Orangisten zagen vrijheid van drukpers en 

petitie ook als pijlers van vrijheid in de Republiek, maar verweerden zich tegen extreem 

gebruik hiervan door de patriotten.
62

 De vrije drukpers betekende, zo stelde de Ouderwetse 

Nederlandsche Patriot, vooral dat er geen beperkingen voorafgaand aan het drukken werden 

opgelegd. Maar eenmaal gedrukt kon een publicatie wel degelijk als onwettig worden 

beschouwd. Hierbij ging het een orangist als Van Goens niet zozeer om het uiten van 

gevoelens en ideeën, maar om het verspreiden ervan. Het was daarom van belang dat de 

vrijheid van drukpers enkele wettelijke beperkingen had.
63

 Hier wordt goed duidelijk dat 

orangisten een ander vrijheidsbegrip hanteerden dan de patriotten. Volgens de patriotten was 

een vrije pers noodzakelijk om de vrijheid te bewaren. Een onbeperkte vrijheid van drukpers 

leidde er volgens orangisten echter toe dat men anderen in hun vrijheid zou storen. Wetten 
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konden dit voorkomen en golden bovendien voor iedereen, waardoor men op dat gebied gelijk 

aan elkaar was.
64

  

Een zelfde soort redenering is te zien in de discussie over burgerlijke vrijheid. Waar 

patriotten stelden dat burgerlijke vrijheid zou verdwijnen als men niet actief in de politiek zou 

kunnen participeren, meenden orangisten juist dat burgerlijke vrijheid en actieve politieke 

participatie met elkaar onverenigbaar waren. Sterker nog, volgens hen sloten burgerlijke en 

politieke vrijheid elkaar uit. Zo stelde de raadpensionaris van Zeeland Laurens Pieter van de 

Spiegel (1737-1800) dat burgers in een burgerstaat ‘afhankelyk[e] schepsels’ waren. Zij 

behoorden zich aan de grondwetten en aan de regering te onderwerpen en konden dan dus niet 

politiek actief zijn.
65

 Patriotten hadden kortom, zo stelde De Vogel, in alle aspecten een 

verkeerd begrip van vrijheid. Zowel in natuurlijke, burgerlijke als godsdienstige zin gaven zij 

hier een foutieve betekenis aan. De Vogel stelde het heel duidelijk: iedereen kon in principe 

doen en laten wat hij wilde, zo lang dit maar binnen de door God en de mens bepaalde perken 

bleef. ‘…’er [kan] geen Volk of Maatschappij zonder Wetten en Overheid, en dus ook niet 

zonder gezag en gehoorzaamheid bestaan’.
66

 Aangezien politieke vrijheid zou leiden tot 

anarchie, kon dit niet samengaan met de beperkte burgerlijke vrijheid die orangisten 

voorstonden. 

 Een ander aspect van vrijheid dat in deze jaren veelbesproken was, betrof het gebied 

van religie. Patriotten stelden de leer en de positie van de publieke kerk ter discussie en de rol 

die de stadhouder daarin had. Via het collatierecht kon Willem V invloed uitoefenen op de 

benoemingen van onder andere predikanten. Dit recht zorgde ervoor dat de stadhouder als het 

ware beschermer van de publieke kerk was en de Gereformeerde Kerk een geprivileerde 

positie kon verlenen. In de patriottentijd stond dit collatierecht onder vuur. Over een scheiding 

van kerk en staat werd nog niet gesproken, maar patriotten wilden wel een einde aan de 

heersende positie van de Gereformeerde Kerk.
67
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 Patriotten gooiden het orangisme op één hoop met orthodoxie. Vanuit het 

stadhouderlijk hof werd dit beeld gevoed. Hoewel de Oranjes en hun aanhangers net als de 

patriotten voorstander waren van religieuze tolerantie, waren zij wel van mening dat de 

gereformeerde godsdienst ‘de ziel van de staat’ weergaf.
68

 Aangezien bij de ‘Grondlegging’ 

van de Republiek deze leer was aangenomen als de enige ware christelijke religie, was het 

volgens De Vogel gebillijkt dat dit nu werd gehandhaafd en dat deze religie enkele 

voorrechten mocht genieten.
69

 Het traditionele drievoudige snoer dat God, Nederland en 

Oranje verbond, moest dan ook intact blijven. Er waren verschillende auteurs verbonden aan 

het stadhouderlijk hof die publicaties uitbrachten in het kader van dit tegenoffensief, zoals 

Philippus Verbrugge, Jan Willem Kumpel en Petrus Hofstede (1716-1803).  

 De laatste was, in de woorden van G.J. Schutte, in de patriottentijd uitgegroeid tot het 

‘vleesgeworden symbool van de Oranje-dominees’.
70

 Hofstede, Rotterdams predikant en 

professor aan de Rotterdamse Illustere School, was het onderwerp van verbaal en publicitair 

geweld. Samen met nog enkele andere predikanten, zoals Dingeman Wouter Smits uit 

Rotterdam en de Leidse Hubertus Haas, diende hij de patriottenbeweging in pamfletten van 

repliek. Haas stookte in zijn preken zijn publiek op tegen deze beweging. Zo verwees hij in 

een preek uit 1784, ter gelegenheid van de herdenking van het Leids Ontzet, naar het 

Oranjeoproer in Leiden.
71

 

 

 

*** 

 

In dit hoofdstuk stond de aard en inhoud van het orangisme in de patriottentijd centraal. Van 

de familie van Oranje-Nassau zelf was in deze jaren niet veel te verwachten. Stadhouder 

Willem V stelde zich vooral afwachtend op en trok zich, toen de strijd in hevigheid toenam, 

zelfs terug in paleis Het Loo en het Valkhof. Zijn aanhangers reageerden feller op de 

opkomende patriottenbeweging. Met hun acties en orangistische uitingen hebben deze 

Oranjeaanhangers ertoe bijgedragen dat de politieke strijd verder escaleerde en hebben zij 

daardoor eveneens vormgegeven aan de politieke cultuur van deze jaren. 
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 Toch stelden de Oranjeaanhangers zich vooral defensief op. Hoewel zij inzagen dat de 

patriottenbeweging met andere, diepergaande argumenten dan voorgaande jaren de bestaande 

orde bekritiseerde, wisten orangisten hier geen nieuwe argumenten tegenin te brengen. Een 

theoretisch gefundeerd orangistisch antwoord op de patriottenbeweging bleef uit. De 

orangistische reacties waren defensief en richtten zich op behoud van de oude constitutie 

waarin een stadhouder een noodzakelijke plek innam. Orangisten kwamen niet met 

vernieuwende theorieën waarmee ze de positie van de stadhouder binnen de gemengde 

regering konden onderbouwen. Nog altijd verwezen zij naar het drievoudige snoer, waarmee 

de Oranje stadhouder aan de Republiek en God was verbonden. Verandering van deze door de 

geschiedenis ontstane situatie was in hun ogen niet alleen ongewenst, maar ook onmogelijk. 

Logischerwijs verwierpen orangisten de patriotse eis van volkssoevereiniteit en actieve 

politieke participatie van het volk. In een burgerlijke maatschappij bestond nu eenmaal een 

zekere hiërarchie waarin de vrijheid, die patriotten op verschillende gebieden eisten, niet kon 

bestaan. In dit stadium was de orangistische reactie op de patriottenbeweging dus alles 

behalve creatief en week ze nauwelijks af van de argumenten waarmee orangisten in de 

periode voor 1780 de bestaande orde verdedigden. 
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3. Contrarevolutionair orangisme (1787-1794) 

 

In de loop van 1787 was de politieke situatie in de Republiek steeds meer op een burgeroorlog 

gaan lijken. Rellen en plunderingen waren aan de orde van de dag. Willem V deed verwoede 

pogingen zijn gezag terug te winnen, dat hij met acties zoals het militaire ingrijpen in Hattem 

en Elburg (september 1786) en het Oranje-oproer bij Vreeswijk (mei 1787) steeds meer had 

verloren. Hoewel de Oranjepartij in het geval van Hattem en Elburg de patriotse opstanden 

had weten neer te slaan, wisten de patriotten hun nederlaag om te zetten in een ‘journalistieke 

overwinning’ in hun eigen pers.
1
  

Ook prinses Wilhelmina zat niet stil. Ze liet zich omringen door jonge, ambitieuze 

Oranjegezinden, onder wie Thomas Isaac de Larrey (1703-1795), die geheimsecretaris van 

Willem V was; Laurens Pieter van de Spiegel (1737-1800), die in 1788 raadpensionaris van 

Holland zou worden; huisdocent en juridisch raadsman van het stadhouderlijk hof Herman 

Tollius (1742-1822); de Engelse ambassadeur James Harris en de kort tevoren in de rechten 

gepromoveerde Gijsbert Karel van Hogendorp.
2
 Met hen sprak zij over de toekomst van de 

Republiek. Met het door Willem V ondertekende Declaratoir besloot Wilhelmina zelf de 

confrontatie met de Staten van Holland aan te gaan. Hiertoe bracht zij een door de orangisten 

om haar heen ontwikkeld plan ten uitvoer: ze zou, vanuit de Valkhofburcht in Nijmegen – 

waar de hele stadhouderlijke familie de winter doorbracht – naar Den Haag reizen om daar het 

startsein te geven voor een orangistische contrarevolutie.
3
 Haar plan mislukte echter, want zij 

werd, zoals bekend, op 28 juni 1787 door patriotten aangehouden bij Goejanverwellesluis, bij 

het riviertje de Vlist. Wilhelmina legde zich hier niet bij neer en verzocht Willem V om 

Tollius naar Nijmegen te halen teneinde zich te beramen op een oplossing. De stadhouder 

deed wat Wilhelmina hem had gevraagd en riep hulp in, niet alleen van Tollius, maar ook van 

Groot-Brittannië en Pruisen.  

Ondertussen radicaliseerden de patriotten, waardoor het de Oranjepartij niet lukte om 

de macht te herwinnen. Ondanks de openlijker uitingen van Oranjegezindheid onder de 

bevolking, verdwenen in steeds meer steden orangisten uit de magistraat en namen patriotten 

hun plaats in. In de Staten van Holland en Overijssel hadden de laatsten de macht in handen. 

In Gelderland en Zeeland hadden de orangisten het nog wel voor het zeggen. Het bestuur in 
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Drenthe en de Generaliteitslanden nam een neutrale houding aan. De rest van de Republiek 

bleef verdeeld.
4
  

De orangistische partij kreeg tot haar vreugde steun uit het buitenland: Frederik 

Willem II van Pruisen (1744-1796), de broer van prinses Wilhelmina, eiste genoegdoening bij 

de Staten van Holland voor de aanhouding van zijn zus. Op 13 september trokken Pruisische 

legers via Gelderland de Republiek binnen. De steun van Groot-Brittannië, verzekerd door de 

nauwe banden tussen ambassadeur Harris en het stadhouderlijk hof, voorkwam inmenging 

van Frankrijk.  

Onder de indruk van het Pruisische machtsvertoon gaven steden in de hele Republiek 

zich in een hoog tempo over. Zo erkenden de Staten van Holland op 18 september het 

volledige herstel van de stadhouderlijke macht. Tien dagen later erkenden de Staten van 

Overijssel eveneens het herstel van het stadhouderschap en ook in Friesland hielden de 

patriotten het niet lang vol. Amsterdam, waar veel patriotten zich hadden teruggetrokken, 

capituleerde ten slotte op 9 oktober 1787.
5
 Op 20 september werd Willem V door een 

juichende menigte Den Haag binnengehaald. Wilhelmina volgde op 24 september.
6
 Veel 

patriotten werden slachtoffer van de rellen en plunderingen waarmee orangisten hun 

overwinning wilden beklinken en vluchtten uit angst voor vervolging en repressie. Verreweg 

de meesten van hen reisden naar de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk. Ook trokken er 

patriotten naar de Verenigde Staten, Duitse steden, Denemarken, Zweden, Rusland en zelfs 

naar Groot-Brittannië.
7
 

Er heerste grote vreugde onder Oranjeaanhangers, maar zij voelden zich tegelijkertijd 

onder druk gezet om tegenwicht te bieden aan de patriotse vernieuwingsdrang die zich in de 

jaren ervoor had tentoongespreid. Ze zagen in dat het noodzakelijk was om hun eigen 

politieke ideeën te ontwikkelen en te etaleren. In deze contrarevolutionaire jaren werd het 

herstel van het Huis van Oranje-Nassau dan ook niet alleen gevierd met Oranjevlaggen en -

linten, maar ook met een grote productie van orangistische pamfletten.  

Dit hoofdstuk heeft de orangistische politieke ideeën die hierin werden verwoord, tot 

onderwerp. Het begint met de rol die het Huis van Oranje-Nassau zelf speelde bij het herstel 

van zijn macht en de opleving van het orangisme in deze jaren. Daarna is er aandacht voor de 
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vraag op welke wijze het orangisme zich publiekelijk manifesteerde en in hoeverre het van 

bovenaf werd opgelegd. Het grootste gedeelte van dit hoofdstuk spitst zich toe op de politieke 

ideeën die orangisten vanaf 1787 ontwikkelden in antwoord op de patriotse idealen.  

 

 

3.1 De laatste stadhouder 

 

Na de – in de ogen van orangisten – ‘Gelukkige Omwenteling’ werkten Willem V en 

Wilhelmina ijverig aan het herstel van hun gezag.
8
 Na jaren de hete adem van de 

patriottenbeweging in hun nek te hebben gevoeld, stelden zij alles in het werk om hun positie 

te verstevigen. Van toenadering tot ‘de democratie’ wilden zij beiden niets weten.
9
 

Wilhelmina stelde zich achter de schermen heel actief op.
10

 Ze vond het van groot belang om 

zich van internationale steun te verzekeren. Zij zorgde ervoor dat Van de Spiegel het initiatief 

nam voor ondertekening, op 27 juni 1788, van de Acte van Garantie met Groot-Brittannië en 

Pruisen, die het stadhouderschap en de grenzen van de Republiek veilig diende te stellen. Het 

stadhouderschap was hiermee verankerd in een verdrag, als onderdeel van het staatsbestel van 

de Republiek. Hiernaast ondernamen de prins en prinses, en soms ook hun kinderen, heel 

welbewust allerlei activiteiten om hun zichtbaarheid en populariteit te vergroten. Zo hielden 

ze tal van audiënties, reden ze in optocht door overvolle straten, lieten zich zien op kermissen 

en maakten boswandelingen, zodat ze onder de mensen kwamen.
11

 

In de tussentijd plunderden en vernielden aanhangers van het Huis van Oranje-Nassau 

patriotse huizen en bezittingen. Ook vond er fysiek geweld plaats. Willem en Wilhelmina 

ondernamen hier niets tegen en deden er zelfs nog een schepje bovenop door de politiek te 

zuiveren van patriotse elementen. Willem had Willem Gustaaf Frederik graaf Bentinck (1762-

1835), heer van Rhoon en Pendrecht, baljuw en schout van Den Haag en hoogheemraad van 

Rijnland, hierbij aangesteld als ‘hoofdinquisiteur’. Deze jurist had Wilhelmina persoonlijk 

begeleid tijdens haar aanhouding het jaar ervoor.
12

 De felheid waarmee het stadhouderlijk 
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echtpaar te werk ging, beteugelde het patriotse verzet tijdelijk, maar was ook een 

voedingsbodem voor anti-stadhouderlijke sentimenten, zowel binnen als buiten de Republiek. 

 Ondertussen stak het stadhouderlijk echtpaar veel tijd in de opleiding van de erfprins. 

Om de erfopvolger goed voor te bereiden op zijn taken als stadhouder stuurde vooral 

Wilhelmina aan op een gedegen militaire en academische opleiding. Op verzoek van zijn 

moeder vertrok Willem Frederik eind augustus 1788, in gezelschap van huisdocenten Tollius 

en Henri Guillaume Jacques de Stamford, voor een studiereis naar Brunswijk. Leiden, waar 

hij aanvankelijk naar de universiteit zou gaan, zou teveel beïnvloed zijn door de invloed van 

de patriottenbeweging. De reis die de erfprins maakte, stond in het teken van de herstelde 

Oranjemacht. Langs de route door de Republiek naar Brunswijk juichten mensen hem toe en 

in Amsterdam waren zelfs meerdere dagen achter elkaar feestelijkheden georganiseerd.
13

 

 In de stad Brunswijk correspondeerde de erfprins met geheimsecretaris De Larrey over 

het stadhouderschap. De Larrey had hier grootse ideeën over en vergeleek de positie van 

Willem V met die van een soeverein vorst.
14

 Dat was de stadhouder beslist niet, maar het 

geeft wel aan hoe er binnen het netwerk van de prins tegen zijn positie werd aangekeken. Het 

idee zelf stadhouder te moeten worden benauwde Willem Frederik, zo stelt biograaf Jeroen 

Koch. De patriottenbeweging had de stadhouderlijke macht flink aan het wankelen gebracht 

en deze was alleen hersteld door buitenlands ingrijpen. Willem Frederik zou het zelf anders 

aanpakken; hij wilde een beter financieel beleid zodat hij het stadhouderschap met meer 

luister zou kunnen omgeven. Ook hechtte hij veel waarde aan zijn militaire ontwikkeling.
15

 

 Eenmaal terug in de Republiek zou de erfprins toch nog een klein jaar gaan studeren in 

Leiden. Van de Spiegel was door Willem V als verantwoordelijke aangesteld voor de 

academische vorming van zijn zoon, die geheel in het teken stond van het toekomstige 

stadhouderschap van Willem Frederik. Van de Spiegel had hiertoe een ambitieus plan 

opgesteld, waarvan colleges van de hoogleraren rechtsgeleerdheid Adriaan Kluit en Friedrich 

Wilhelm Pestel (1724-1805) deel uitmaakten. Willem Frederik studeerde en las veel, zoals de 

Staatskundige geschriften van voormalig raadpensionaris van Holland Simon van Slingelandt. 

Ook naar de militaire opleiding bleef aandacht uit gaan. Dit alles leidde ertoe dat zijn 

achttiende verjaardag werd gevierd met toetreding tot de Raad van State en zijn benoeming 

tot gouverneur van Breda.
16
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 Op 1 oktober 1791 trouwde Willem Frederik in Berlijn met zijn nichtje Frederica 

Louisa Wilhelmina (1774-1837), dochter van koning Frederik Willem II van Pruisen – ook 

wel Mimi genoemd. Het huwelijk, gearrangeerd door Wilhelmina, was niet alleen van grote 

betekenis voor de erfopvolging, maar ook voor de internationale positie van de 

stadhouderlijke familie; het verbond immers de huizen Oranje en Hohenzollern nog meer met 

elkaar. Dat Wilhelmina nog altijd veel vertrouwen had in het voortbestaan van het 

stadhouderlijk huis, blijkt uit het feit dat zij niet alleen haar zoon, maar ook haar 

schoondochter voorbereidde op het stadhouderschap.
17

 Ruim een jaar na de 

huwelijksplechtigheid beviel Mimi van een zoon, de latere koning Willem II. 

 De gebeurtenissen die ondertussen in Frankrijk aan de gang waren, leidden bij de 

stadhouderlijke familie tot grote zorg. De aanzwellende revolutie deed de familie beseffen dat 

een confrontatie zoals met de patriotten in de jaren daarvoor nog eens kon plaatsvinden. In 

hun brieven naar elkaar schreven ze regelmatig met ontzetting over de ontwikkelingen in 

Frankrijk en de angst dat deze konden overslaan naar de Zuidelijke Nederlanden.
18

 

 De patriotten, van wie een belangrijk deel in 1787 naar Frankrijk gevlucht was, keken 

met grote verwondering naar de gebeurtenissen die dat land sinds 1789 in de greep hadden. 

Door deelname aan vrijwilligerslegers en discussies in clubs en sociëteiten lieten zij hun 

politieke ideeën hierdoor in sterke mate beïnvloeden. De meeste patriotten zochten 

toenadering tot de gematigde revolutionairen en stonden niet afkerig tegenover de Franse 

constitutionele monarchie.
19

 Een deel van de patriotse vluchtelingen radicaliseerde. Op 22 

oktober 1792 richtten zij het Comité Revolutionair der Bataven op, met als belangrijkste doel 

de bevrijding van de Republiek van stadhouder Willem V en de aristocratie. Het Comité 

pleegde veel overleg met het Comité des Belges et Liégeois unis, dat zich samen met Franse 

troepen verzette tegen de Oostenrijkse keizer Leopold II, aan wie Frankrijk op 29 april 1792 

de oorlog had verklaard.
20

 Pierre Lebrun (1754-1793), de Franse minister van buitenlandse 

zaken, erkende het Comité – wat noodzakelijk was om iets te kunnen bereiken.
21

 Om het 

Comité, dat tot dan toe in het geheim aan zijn plannen had gewerkt, meer bekendheid te 

geven, werd besloten tot de landelijke verspreiding van de proclamatie Aan het volk van 

Nederland, een verwijzing naar het bekende pamflet uit 1781 van Joan Derk van der Capellen 

tot den Pol. Hierdoor raakten de ideeën van het Comité bekend onder bestuurders en de brede 
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bevolking.
22

 De revolutionaire felheid van Frankrijk mondde uiteindelijk op 1 februari 1793 

uit in een oorlogsverklaring aan Groot-Brittannië en de stadhouder, enkele dagen nadat de 

Franse koning was terechtgesteld.  

 De Oranjes waren echter nog voor de Franse oorlogsverklaring in actie gekomen. Om 

de zuidelijke grens te versterken, probeerde Willem Frederik, op verzoek van zijn vader, 

Oostenrijk en Pruisen zover te krijgen troepen naar de Zuidelijke Nederlanden te sturen. 

Daarnaast probeerde hij een Eerste Coalitie tegen Frankrijk op te zetten.
23

 Maar voordat de 

erfprins zijn taken goed en wel had uitgevoerd, was de Republiek al officieel in oorlog met 

Frankrijk en hadden reeds enkele steden in het zuiden zoals Breda zich overgegeven. Een 

omwenteling in de Republiek leek steeds dichterbij en het Comité bereidde de revolutie tot in 

de puntjes voor in het Plan de Révolution politique pour la Hollande. Hierin staat onder 

andere dat het Comité de verantwoordelijkheid zou nemen voor bestuurlijke veranderingen in 

dorpen en steden.
24

 Hoewel de Franse invasie onder leiding van generaal Dumouriez 

aanvankelijk goed leek te verlopen, kregen de troepen met enkele tegenslagen te kampen. De 

strijd in de Zuidelijke Nederlanden liep alles behalve gesmeerd. De leden van het Comité 

waren ondertussen erg in hun vrijheid en mogelijkheden beperkt door de Franse Nationale 

Conventie, die onder meer had bepaald dat de machtsuitoefening in de ‘bevrijde’ delen van de 

Republiek in handen zou komen van Frankrijk. De twijfel onder de leden was toegeslagen en 

velen keerden gedesillusioneerd terug naar Frankrijk. Voor de Fransen kwam er een einde aan 

de strijd toen zij in april moesten capituleren in Breda en Geertruidenberg.
25

 

Vanaf het moment dat Willem Frederik begin 1794 het opperbevel over de troepen 

overnam van zijn vader, ging de effectiviteit van het leger echter achteruit. Voor de erfprins 

speelde de oorlog zich vooral af op papier; hij vaardigde allerlei bevelen uit zonder zelf het 

slagveld te betreden.
26

 Ondertussen rukten Franse troepen weer op naar het noorden. Dankzij 

de zeer strenge vorst waren de rivieren dicht gevroren, waardoor Pichegru met zijn leger de 

Waal kon oversteken en de Republiek kon binnenvallen. Op 7 januari 1795 gaf Willem V zich 

gewonnen. Willem Frederik protesteerde; hij was verontwaardigd dat zijn vader de belangen 

van de Oranjefamilie in de Republiek zo gemakkelijk terzijde schoof.
27

 Maar veel kon Willem 
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Frederik niet meer doen. Begin januari waren de Staten van Utrecht de eersten in de rij die 

capituleerden. Andere Staten volgden in de daaropvolgende weken. 

 

 

3.2 Verplicht orangisme 

 

Toen de patriottentijd op zijn einde liep, kon het orangisme zegevieren. Nog voor in 1787 de 

contrarevolutie een feit was, waren in verschillende plaatsen in Holland zogenaamde 

Oranjesociëteiten opgericht. Het startsein hiervoor was de oprichting van de eerste Oprechte 

Vaderlandsche Sociëteit op 14 april 1787 in Rotterdam, door Willem graaf Bentinck van 

Rhoon, aanvoerder van de Oranjepartij in Holland en een belangrijke steun voor Willem V bij 

het herstellen van zijn gezag.
28

 Bentinck was zelf voorzitter van de sociëteit de Gouden 

Leeuw in Den Haag. Het aantal leden van deze sociëteiten zou in totaal niet boven de 

drieduizend uitkomen, waarmee ze de patriotse genootschappen niet konden evenaren. 

Desalniettemin voelden de orangisten zich gesteund door te gaan met hun acties, aangespoord 

door de ‘aanhankelijkheidsverklaringen’ aan Oranje die door velen werden ondertekend.
29

 

Na de aanhouding van prinses Wilhelmina kwamen steeds meer orangisten openlijk 

voor hun politieke voorkeur uit. Ook buiten Holland richtten Oranjeaanhangers nu sociëteiten 

op en droeg de bevolking Oranjelinten en -kokardes.
30

 Niet in alle steden ontlook de openlijke 

Oranjeliefde echter even spontaan. Om het gezag van het Huis van Oranje-Nassau te vestigen, 

werd het dragen van ‘een Oranje teeken, het zy aan de hoed ofte in een knoopsgat van de Rok 

of Camisool’, op verschillende plaatsen gewoonweg verplicht.
31

 Op andere plekken sloegen 

sommige orangisten hierin door en vernielden ze patriotse huizen en bezittingen, zoals in het 

overwegend orangistische Zeeland, waar Oranjeaanhangers begin juli tientallen patriotse 

huizen plunderden en patriotse gezelschappen lieten ontbinden.
32

 De grootste orangistische 

overwinning in deze periode was de inname van Wijk bij Duurstede, het patriottenbolwerk dat 
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zich 8 juli overgaf. Onder andere de ‘zo berugte Meniste Oproerprediker’ Fransiscus Adrianus 

van der Kemp, een van de leiders van de patriottenbeweging aldaar, werd hierbij in 

krijgsgevangenschap genomen.
33

 Overal in Wijk bij Duurstede stak men Oranjevlaggen uit en 

was men vol van vreugde, waardoor de stad meer de uitstraling had van een plek ‘alwaar het 

kermis was, dan die tegen wil en dank ware ingenomen’.
34

  

De plunderingen die door orangisten al in 1786 waren begonnen, gingen na de 

omwenteling in volle omvang door en ontaardden niet zelden in terreur. Joost Rosendaal 

ontwaart naast de uitbarsting rondom de aanhouding van prinses Wilhelmina, nog twee 

golven van geweld in deze periode: na de Pruisische inval op 13 september richtte het geweld 

zich op patriotten in Holland en Zeeland en begin november werden ‘s-Hertogenbosch en 

Nijmegen geplunderd.
35

 Niet alleen richtte dit geweld materiële schade aan patriotse 

bezittingen aan, veel patriotten werden ook fysiek aangevallen. Voordat de officiële 

vervolgingen begonnen, speelden enkele orangistische milities voor eigen rechter; veel 

patriotten werden willekeurig opgepakt.
36

 Eén van de officiële vervolgingen, die vanaf 

oktober 1787 op gang kwamen, betrof het ontslag van de ‘auteurs’ van de aanhouding van 

prinses Wilhelmina. Achttien agenten werden als zodanig aangemerkt en ontslagen. Hiermee 

zag de koning van Pruisen zijn genoegdoening voor de haar aangedane zaken ingewilligd. 

Rosendaal ziet dit als de eerste politieke zuiveringsoperatie sinds de restauratie.
37

 Het was de 

voorbode van meer politieke zuiveringen als onderdeel van de grootschalige 

regeringsverandering: de ambtenarij werd op alle niveaus gezuiverd en in Zeeland en Holland 

vonden wetsverzettingen plaats. In de achttien Hollandse stemhebbende steden werden, onder 

leiding van jurist en raadsheer aan het hof van Holland Dirk Merens en Bentinck, heer van 

Rhoon en Pendrecht, in de jaren 1787-1788 meer dan 250 regenten uit hun ambt gezet. In het 

overwegend Oranjegezinde Zeeland vroegen de Staten zelf aan de stadhouder om de wet te 

verzetten. Het ontslag van enkele patriotse raden uit de stedelijke regeringen was hierdoor 

minder ingrijpend dan in de Hollandse steden.
38

 In de andere gewesten waren er geen 

wetsverzettingen en bleef het bij minder ingrijpende aanpassingen in de stedelijke regering.
39

 

Om hun publieke taak te behouden, moesten in Holland alle bestuurders en ambtenaren een 

eed op de constitutie afleggen. Tegelijk werd het aantal vervolgingen onder patriotten beperkt 
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door amnestieverleningen. In veel van de gewesten werden echter uitzonderingen gemaakt 

voor de leiders van de patriottenbewegingen.
40

 

Orangisten vertolkten hun uitbundigheid over het herstel van het stadhouderschap niet 

alleen in plunderingen en vernielingen, maar ook in het vieren van verjaardagen van de leden 

van de Oranjefamilie. In 1788 bereikten deze orangistische feestelijkheden een hoogtepunt. 

Het was het jaar nadat Willem V in zijn positie was hersteld en waarin hij de bijzondere 

leeftijd van veertig jaar bereikte. Hoewel de zuiveringen op sommige plaatsen nog gaande 

waren, was inmiddels een einde gekomen aan de plunderingen. De gehele pers was 

Oranjegezind en kranten uit alle gewesten berichtten uitgebreid over de feestelijkheden die 

plaatsvonden ter gelegenheid van de verjaardag van Willem V. Vooral in Den Haag, de 

residentie van de stadhouder, waren de festiviteiten rondom zijn verjaardag spectaculair: 

gedurende drie dagen werden Willem V en de stadsbevolking vermaakt met een parade, 

illuminaties en vuurwerk.
41

 Verjaardagen werden gevierd met illuminaties, uitgestoken 

vlaggen, klokkenspelen, kerkdiensten en het afsteken van vuurwerk en geschut vanaf 

stadswallen en soms ook met maaltijden. Ter gelegenheid van de omwenteling werden 

Oranjebomen opgericht. In de jaren vóór de contrarevolutie was de vaderlandse maaltijd bij 

uitstek een patriotse aangelegenheid. De orangisten namen dit patriotse symbool over. 

Hiernaast zetten de orangisten ook de tempel der vrijheid, door de patriotten in eerdere jaren 

gebruikt als symbool van stedelijke en gewestelijke autonomie, in om de eenheid van de 

Republiek te benadrukken. Willem V werd soms afgebeeld met deze tempel, als stadhouder 

die een einde moest maken aan de tweestrijd tussen patriotten en Oranjegezinden.
42

 

Niet alleen de verjaardagen van de stadhouder, maar ook die van de overige leden van 

het Huis van Oranje-Nassau werden overal in de Republiek gevierd. Tijdens deze vieringen 

bleek de verdeeldheid onder de bevolking nog altijd goed voelbaar. Vaak stond er een verbod 

op het bekritiseren of beledigen van andermans illuminaties, of werd men vermaand om de 

partijschap niet aan te wakkeren door bepaalde decoraties te gebruiken.
43

 Opvallend is dat de 

Amsterdamse Courant liet weten dat Wilhelmina’s verjaardag op Vlieland ‘zonder de minste 
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bevelen, en alzo vrywillig, uit eigen beweging’ werd gevierd, wat de suggestie wekt dat dit op 

andere plaatsen bepaald niet het geval was.
44

  

De politieke spanningen waren ook voelbaar in de kerk. Onder predikanten ontstond 

een tweedeling. Enkele patriotsgezinde predikanten in de hofstad Den Haag, zoals Johannes 

Heringa (1733-1816) en Wigbold Muilman (1728-1793), lieten zich in hun preken in 

negatieve zin uit over de stadhouder, wat soms leidde tot ongeregeldheden. Aan de andere 

kant waren er predikanten, zoals de gereformeerde Petrus Nieuwland (1722-1795), die zich 

als vurig aanhanger van het Huis van Oranje-Nassau opstelden. Predikant D.A. Reguleth 

(1748-1794) luisterde de verjaardag van de omwenteling in 1788 op met een gereformeerde 

dienst in de Grote St. Jacobskerk in Den Haag.
45

 Op deze manier benadrukte hij nog eens de 

sterke band tussen het Huis van Oranje-Nassau en de publieke kerk. Nieuwland en Reguleth 

behoorden, samen met de Haagse voorganger Jean Royer (1705-1783), de Rotterdamse 

hoogleraar en dominee Petrus Hofstede en de orthodoxe Utrechtse hoogleraar Gisbert Bonnet 

(1743-1805), tot het netwerk van predikanten om Willem V heen. Royer was tot 1781 zelfs 

hofprediker van Willem V – een titel die hij tot zijn dood in 1783 bleef dragen, ook al voerde 

hij toen weinig hofpredikerstaken meer uit. Als officiële geestelijke aan het hof preekte Royer 

regelmatig tijdens kerkdiensten in de hofkapel. Tussen hem en Willem V was bovendien een 

vertrouwensband ontstaan; Willem V had ooit bij hem zijn geloofsbelijdenis gedaan en Royer 

gaf zijn kinderen godsdienstonderwijs. Door de hechte relatie die was ontstaan met de 

stadhouder, stelde Royer in staat om te bemiddelen tussen de prins en zijn contacten.
46

  

Vanaf het moment dat de macht van de stadhouder eind september 1787 weer in alle 

gewesten gevestigd was, werd het orangisme steeds meer opgelegd aan de bevolking. Het 

prinsgezinde netwerk bereidde bezoekjes van de stadhouderlijke familie altijd keurig voor. 

Dit zorgde ervoor dat, bij een bezoek aan een stad of gewest, de bevolking klaarstond met 

vlaggen en oranje versierselen. De eensgezindheid die dit orangisme zou uitstralen, zou 

moeten leiden tot een vermindering van de verdeeldheden in de Republiek, zo was de 

gedachte erachter. Er zullen echter ongetwijfeld talloze patriotten zijn geweest die ongewild 

Oranjegezindheid moesten uitdragen. Willem V en Wilhelmina hadden in weerwil van hun 

                                                           
44

 Citaat uit de Amsterdamsche Courant 14-8-1788. 
45

 NNJrbn jul-dec 1788, 1321-1323. Zie ook bij de viering van verjaardag Willem Frederik: Ommelander 

Courant 29-8-1788. 
46

 Van Meerkerk, Willem V en Wilhelmina, 114. Royer was in 1752 al door Anna van Hannover aangesteld als 

hofprediker, een functie die hij vanaf 1761 in zijn eentje vervulde: Janneke de Jong-Slagman, Hofpredikers in de 

negentiende eeuw. Een carrière bij de koning (Hilversum 2013) 25-28 en 33-36. 

 



69 

 

publieke optredens zelf nauwelijks contact met de bevolking en zouden zich niet altijd bewust 

zijn geweest van de weloverwogen opzet van dit orangisme.
47

  

De plichtmatigheid van het orangisme na de contrarevolutie ging verder dan dit. Door 

middel van allerlei publicaties werd de bevolking in verschillende steden en gewesten 

gemaand zich met oranje versierselen te tooien en zich vooral rustig te houden. Zo maanden 

de Staten van Holland op 11 oktober 1787 de bevolking tot stil en vreedzaam gedrag en 

verplichtten zij tot het dragen van Oranjelinten of andere tekens waarin die kleur voorkwam. 

Bovendien was het, op straffe van de ‘lyf en levenstraf’, verboden om iemand te beledigen die 

de kleur oranje droeg. Ook gaven de Staten een amnestie af voor alle orangisten die aan 

‘Oproerige Bewegingen’ hadden mee gedaan en daardoor gevangen of verbannen waren.
48

 In 

de stad Groningen en het Landschap Drenthe was het zelfs strafbaar om zonder zichtbaar 

Oranje teken door de straten te lopen.
49

 

Bovenstaande publicaties kunnen worden gezien als een vorm van propaganda. Door 

deze berichten te plaatsen in kranten in de hele Republiek werd een verplichte vorm van 

Oranjegezindheid verspreid.
50

 Ook de prenten en schilderijen waarop de stadhouder afgebeeld 

werd met de tempel der vrijheid hadden een propagandistisch karakter. Door de stadhouder 

als beschermheer van vrijheden af te beelden, werd geprobeerd het patriotse vrijheidsbegrip 

teniet te doen en de stadhouder populairder te maken bij het volk. Dat dit anti-patriottisme in 

elk geval door het Oranjegezinde deel van de bevolking werd overgenomen blijkt uit het grote 

aantal gedichten dat in 1787 verscheen over de terugkeer van Willem V. Hierin werd uiteraard 

vaak negatief gerefereerd aan de patriotten. Zij waren de ‘rot van Loevestein’ en het was de 

taak van Willem V om deze ‘bulderende orkanen’ zo snel mogelijk te doen verdwijnen en 

weer licht te brengen in de ‘pikduistere nacht’.
51

 Bentinck werd geroemd om zijn kloeke 

beleid, evenals veldmaarschalk Karel Willem Ferdinand, hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel 
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(1735-1806) en Frederik van Pruisen, de broer van prinses Wilhelmina, die er beiden voor 

hadden gezorgd dat de positie van Willem V weer werd hersteld.
52

 

Opvallend is dat in maart 1792 de bovengenoemde waarschuwingen in verschillende 

steden weer zouden worden ingetrokken. De stad Groningen bijvoorbeeld stelde de 

waarschuwing buiten effect.
53

 In Haarlem en Amsterdam zou de eensgezindheid onder de 

stedelijke bevolking inmiddels zo sterk zijn gegroeid dat de waarschuwing eveneens werd 

ingetrokken. Het Gerecht van Amsterdam was van mening dat hierdoor zelfs ‘de herinnering 

[…] aan de voorige verdeeldheden, daar door, nog meer zoude kunnen verminderen’.
54

 Niet 

op alle plaatsen in de Republiek waren de stedelijke regeringen er gerust op dat de 

eensgezindheid onder de bevolking voldoende was toegenomen sinds de beginjaren van de 

contrarevolutie. De aanval van Frankrijk in het voorjaar van 1793 had de gemoederen onder 

de bevolking in de Republiek opgeschud. De patriotten hadden hun ideeën voor bestuurlijke 

vernieuwing kenbaar gemaakt en met de steun van de Franse revolutionairen kracht weten bij 

te zetten. Het is wellicht als gevolg hiervan dat de Staten van Utrecht het in 1794 nog 

noodzakelijk achtten om alle leesgezelschappen, bijeenkomsten of sociëteiten te verbieden, 

waar men paskwillen of andere lasterlijke schriften aan elkaar voorlas en waarin ‘’s Lands 

Overheden’ of ‘eenige Hooge of Laage Standspersoonen deze Landen’ werden veracht. Ook 

verboden de Staten ‘het zy om derzelver bestuur als onwettig te doen aanmerken, het zy om 

eenige verhindering aan derzelver beveelen toe te brengen, of waar in men eenige bestuur 

over de Provincie, Stad of Steden nu of voor het toekomende zouden willen aan zich 

trekken…’.
55

  

 Gedurende de jaren na de Franse oorlogsverklaring bleven anti-Franse en anti-

patriotse liedjes en gedichten verschijnen. Het Huis van Oranje-Nassau wist zich hierdoor dus 

gesteund door vele aanhangers in de Republiek: 

 

‘Gy zoekt het Fransche volk in uw belang te sleuren, 

En rykt hen Neerlands Goud met volle handen aan; 

Geen nood! Myn Redder leeft, het zal u nooit gebeuren 

Dat gy myn vryen Staat in keetenen zult slaan. 

Uw aanslag is mislukt, nu moet gy twistvuur zaayen, 

Nu kan dat zelfde Volk, dat gy hebt aangebêen, 
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Van ’t zaad door u gezaaid de wrange vrugten maayen; 

Nu kunt gy in het bloed van uwe vrienden trêen.’
56

 

 

De auteur van dit gedicht, die zichzelf ‘Batavus’ noemde, waarschuwde de patriotten dat zij 

de politieke situatie in de Republiek niet gelijk mochten stellen aan die in Frankrijk en dat het 

‘Staatsgebouw’ van de Republiek hoe dan ook niet kapot te krijgen was.
57

  

De Rotterdamse predikant Jan Scharp (1756-1828) richtte zich op het volk in eigen 

land en waarschuwde het voor Frankrijk. De revolutionaire idealen waren ‘democraatschen 

schijn’ en de Franse troepen waren niets meer dan ‘de allerwreedste aristocraaten, en uwe 

eigen beulen’.
58

 Men moest zich niet laten verleiden door revolutionaire idealen: 

 

‘Gaat, beziet de Vrijheids-boomen; 

Ziet ze in Luijk, in Brabant staan; 

Doen zij frischen lommer koomen? 

Groeijen daar ooit vruchten aan? 

’k Zie slechts Mutsen, breede Linten, 

Maar geen vrucht, dan coloquinten, 

Sodoms-appel, die bedriegt, 

Linten voor de vrijheid-worgers, 

Mutsen voor misleide Borgers, 

Die men heeft in slaap gewiegd.’
59

 

 

Met ‘coloquinten’ benadrukte Scharp de bedrieglijkheid van de revolutionairen. Hij vergeleek 

hen met groene, verse vruchten die, zodra ze worden geplukt, tot as verpulveren. Met de 

‘Sodoms-appel’ gaf de predikant hier nog een religieuze connotatie aan; het was als een 

verboden vrucht, waar orangisten zich ver van moesten houden. Scharp waarschuwde niet 

alleen, hij spoorde het volk ook aan zich te verzetten tegen de Franse revolutionairen. Hierbij 

verwees hij naar het roemrijke verleden van het Huis van Oranje-Nassau: 

 

‘DUMOURIEZ verwagte ’t anders; 

Maar geen Belg, die ’t vegten laat, 

Als men onze duurste panden 

Roof- en moord-ziek aan durft randen, 
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Vaderland en Volk ontëert, 

Vrijheid naar de hartaêr steeken, 

JESUS templen af wil breeken 

NASSAU’S ouden roem verneêrt.’
60

 

 

Naast het van bovenaf gestuurde orangisme, klonk er in deze gedichten een steunbetuiging 

door aan het Huis van Oranje-Nassau. Terwijl de stadhouderlijke familie zich steeds meer in 

een benarde positie bevond, bleven sommige aanhangers het orangisme inzetten in hun 

verweer tegen de patriotten en de in aantocht zijnde Fransen. 

 

 

3.3 Volkssoevereiniteit verworpen 

 

Met het herstel van de stadhouderlijke macht was de felheid van de orangistische pamfletten 

toegenomen. Voor verzoening was geen plaats. Niet alleen in daad, maar ook in woord 

verdedigden Oranjegezinden hartstochtelijk het stadhouderschap van Oranje-Nassau en de 

oude constitutie. Hierbij stond in vrijwel alle pamfletten het begrip volkssoevereiniteit 

centraal, het grote thema in het patriotse politieke programma. Met langdradige, 

uiteenlopende en soms onnavolgbare argumenten probeerden orangisten aan te tonen dat 

nergens in de geschiedenis van de Republiek sprake was geweest van permanente 

volkssoevereiniteit. Patriotten interpreteerden de geschiedenis verkeerd, waardoor hun 

theorieën over volksinvloed dus ook niet klopten. 

 In de voorgaande jaren hadden patriotten aangevoerd dat het volk ondeelbare en 

onvervreemdbare soevereiniteit bezat en dus ook de wetgevende macht. Deze 

volkssoevereiniteit was volgens de patriotten één van de kenmerken van de Bataafse Vrijheid 

en behoorde daarmee tot de geschiedenis van de Republiek.
61

 Maar de patriotten gingen 

verder dan deze historische argumentatie. Steunend op vernieuwende politieke theorieën van 

onder meer de Schot Francis Hutcheson (1694-1746) en de Engelsen Richard Price (1723-

1791) en Joseph Priestley (1733-1804) meenden zij dat het volk zichzelf regeerde en dus ook 

te allen tijde het recht had om in opstand te komen tegen de regering en haar te veranderen. 

Aangezien de Republiek te groot was voor een directe democratie en niet iedere burger 

verstand had van politieke zaken, gaven de meeste patriotten – op het niveau van de steden en 
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dorpen – de voorkeur aan een volksregering bij representatie.
62

 Alleen gekwalificeerde 

inwoners zouden inspraak mogen hebben bij de verkiezing van regenten.
63

 Het 

representatievraagstuk was in deze fase nog niet ver uitgewerkt. De patriotten bepleitten 

enerzijds een representatieve regeringsvorm, waarin niet iedere inwoner politiek actief kon 

zijn en anderzijds waren zij voorstander van een democratie, waarin alle ingezetenen gelijk 

zouden zijn en het volk permanent soeverein was. De uitwerking van dit probleem liet op zich 

wachten tot na de Bataafse Omwenteling.
64

  

 Orangisten daarentegen waren van mening dat volkssoevereiniteit geen precedent had 

in de geschiedenis van de Republiek. Volgens hen maakte volkssoevereiniteit dan ook geen 

deel uit van de constitutie, die zij beschouwden als het geheel van wetten, regels en 

gewoonten dat daar door de geschiedenis deel van was gaan uitmaken.
65

 Volgens de meesten 

lag de Unie van Utrecht hieraan ten grondslag. Deze constitutie had de vorm van een 

gemengde regering waarin het stadhouderschap een essentiële plaats innam. Een regnum 

mixtum zou zorgen voor een juiste machtsbalans in de Republiek en moest voorkomen dat het 

bestuur van het land zou ontaarden in een tirannie, oligarchie of anarchie, waarvoor de 

invloedrijke denkers Aristoteles (384-322 v. Chr.) en Polybius (203-120 v. Chr.) reeds hadden 

gewaarschuwd.  

Johan Canter de Munck (1753-1810) wijdde een heel werk aan de beschrijving van 

deze regeringsvorm. Canter de Munck was heer van Serooskerke op het eiland Walcheren. 

Gedurende zijn werkzame leven was deze orangist schepen van Veere en pensionaris, schepen 

en raad van Middelburg. Tijdens de politieke gebeurtenissen van de jaren 1787-1806 schreef 

hij verschillende werken over het politieke systeem in de Republiek, in het bijzonder in 

Zeeland.
66

 Het hier besproken werk De tegenswoordige regeringsvorm verscheen in 1787 bij 

de Middelburgse boekdrukkers en -verkopers Henrik en Marinus van Osch. Canter de Munck 

schrijft in de inleiding van dit werk dat het al klaar was in 1786, maar dat ziekte van een van 

de drukkers publicatie ervan onmogelijk had gemaakt. Dit speet hem erg; hij had het werk 

liever gepubliceerd toen de strijd tussen orangisten en patriotten op zijn hevigst was. Dan was 

zijn standpunt over de ‘inkruipende gevoelens van Nieuwigheden’ sterker overgekomen.
67
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Canter de Munck onderstreepte dat ‘de Unie van Utregt […] de grondslag, en eenige 

grondwet van ons Vaderland [is]’ en dat deze bestond uit een ‘Saamenmengsel van 

Monarchie, Aristocratie en Democratie, dat […] in evenwigt kan gehouden worden’.
68

 Als er 

al sprake zou zijn van ‘Herstellingswerk’, zoals de schrijvers van de Grondwettige Herstelling 

deden voorkomen, dan kon het volgens hem alleen maar betrekking hebben op het herstellen 

van het evenwicht tussen deze drie elementen. Deze regeringsvorm was namelijk ‘wyselyk 

gegrondvest’ en had haar heilzame werking voor de Republiek bewezen. Het volledig 

omverwerpen ervan zou leiden tot ‘bederf, en ondergang, […] tot wisse scheuring van de 

Vereenigde Gewesten’.
69

  

 Het monarchale element in de regering werd ‘vertoond’ door de stadhouder. Dit 

betekende niet, zo benadrukte Canter de Munck nog eens, dat de stadhouder een koning was. 

Hoewel de stadhouder geen monarchale macht bezat of mocht uitoefenen, ging zijn functie 

wel gepaard met koninklijke luister en roem; hij mocht onder andere magistraten aanstellen en 

afzetten, ter dood veroordeelden vergiffenis verlenen en moest waken over de handhaving van 

rechtelijke uitspraken.
70

 De edelen en de permanent gekozen bestuurders in de steden maakten 

deel uit van het aristocratische element in de regering. Het democratische element bestond uit 

de stedelingen, die afhankelijk van het gewest slechts een beperkte macht hadden.
71

 Deze drie 

machten hielden elkaar in evenwicht en werden bovendien beperkt door wetten en ‘de Band 

der Unie’. De door de soeverein aangestelde handhavers moesten erop toezien dat deze wetten 

werden nageleefd, om zo de rust en veiligheid te bevorderen.
72

  

Anders dan de meeste orangisten verwierp Elie Luzac de theorie van de gemengde 

regeringsvorm. Hij richtte zich daarentegen op Montesquieu’s relatief nieuwe theorie van de 

scheiding der machten om de positie van de stadhouder te verdedigen. Volgens Luzac 

behoorde de stadhouder bij zowel de uitvoerende als wetgevende macht en kon hij ook 

rechtspreken. Daarmee zorgde hij voor een zekere balans in de Republiek.
73

 

 Het idee van een bestaande constitutie die gehandhaafd moet worden, was niet nieuw 

binnen het orangisme. Velema heeft laten zien dat orangisten al tijdens het Tweede 

Stadhouderloze Tijdperk op de onveranderlijkheid van de constitutie hamerden. Om hun 

overtuiging te onderbouwen wezen orangisten destijds naar Groot-Brittannië. Dat land was in 
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hun ogen groot geworden door vast te houden aan de bestaande constitutie. Velema vergelijkt 

de orangistische nadruk op het behoud van de constitutie met het ‘ancient constitutionalism’. 

In dit Engelse model wordt verondersteld dat vrijheden en rechten het meest zijn 

gegarandeerd in een land waarin de constitutie onveranderd blijft.
74

 Een dergelijke 

vergelijking zou ook kunnen opgaan voor het orangistische constitutiebegrip in de periode 

tussen 1787 en 1794. Veel orangisten verwezen regelmatig vol verrukking naar de Engelse 

constitutie. Meer dan de onveranderlijkheid ervan trok de vorm van het staatsgebouw de 

aandacht van orangisten. Met name het sterke monarchale element binnen de regnum mixtum  

wekte hun interesse. Een koning en een Hoger- en Lagerhuis maakten deel uit van de Engelse 

wetgevende macht en zorgden voor een evenwichtige staat, waarin men vrij kon zijn en 

respect had voor de regering. De wetgevende macht lag niet bij het gehele volk, maar slechts 

bij een gedeelte ervan.
75

 Zo zagen de orangisten het graag: een vast en evenwichtig 

staatsgebouw, bestaande uit een gemengde regering met een sterk monarchaal element. Daar 

kon de Republiek een voorbeeld aan nemen. 

 

 

Staats- en stadhouderlijke regering 

Veel orangisten waren er met Canter de Munck van overtuigd dat de constitutie van de 

Republiek vorm had gekregen tijdens de Opstand. Pas toen hadden de Staten de soevereiniteit 

van Filips II overgenomen. De stadhouder was vanaf het moment, dat de vorst – die hij vóór 

de Opstand representeerde – wegviel, ook onderdeel gaan uitmaken van het staatsbestel. 

Hiermee gingen deze orangisten in tegen het idee dat de Republiek in een ver verleden al een 

onafhankelijke staat was waarin de Staten de soevereine macht bezaten – zoals dat was 

beweerd door met name François Vranck (ca.1555-1617) in zijn Deductie (1587) en Hugo de 

Groot (1583-1645) in zijn Liber de Antiquitate Reipublicae Bataviae (1610). De Groot voerde 

de soevereiniteit van de Staten zelfs terug tot in de Bataafse tijd. Dit laatste zouden de 

patriotten later de ‘Bataafse mythe’ gaan noemen.
76

 Door stil te staan bij de 

ontstaangeschiedenis van de oude constitutie, veegden orangisten de vloer aan met deze 

mythe.  
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Adriaan Kluit was één van de orangisten die op deze manier het ongelijk van de 

patriotten wilde bewijzen. Deze Leidse hoogleraar, sinds 1779, hield zich bezig met 

geschiedenis, oudheidkunde, Grieks, Latijn, Nederlands en dichtkunst. In 1795 zou het 

nieuwe bewind hem vanwege zijn politieke overtuigingen uit zijn ambt zetten; hij mocht in 

1802 terugkeren. In 1807 stierf hij, samen met zijn echtgenote, onder het puin van zijn 

ingestorte huis als gevolg van de ramp met het kruitschip in Leiden.
77

 Zijn pamflet De 

Souvereiniteit der Staaten van Holland dateerde uit 1785 en werd herdrukt in 1788. In dit 

pamflet, dat hij volledig wijdde aan de weerlegging van de Grondwettige Herstelling, trok hij 

fel van leer tegen de chaos die de patriotten teweeg hadden gebracht:  

 

‘…aan wien heeft de Republiek dezen gevaarlyken en beroerden toestand te danken, en sederd wat tyd 

wel voornamelyk? Is het niet sederd het jaar 1780? En heeft zy ’t niet te danken aan omtrent de zelfde 

grondbeginsels, als wy in dit Werk [Grondwettige Herstelling] geleerd vinden en verder zullen geleerd 

vinden; aan vryheidroepers, misbruikschreeuwers, Requestenmakers in politicque en publicque zaaken? 

Kan dit geloochend? Kan dit verbloemd worden? […] Wat heeft men dan te wagten, wanneer […] de 

wufte wil des Volks, die als een weerhaan op den toren draait, die heden Hosanne, morgen Kruist hem! 

roept, die hinderpalen uit den weg zoude nemen, om over nog andere hinderpalen te struikelen?’
78

  

 

Kluit zag groot gevaar in de patriotse idealen en keerde zich er in stevige bewoordingen 

tegen. Nooit zou de wetgevende macht afhankelijk mogen worden van de ‘wusten wil, en 

ligtveranderlyke en veelmaal tegenstrydige gezintheid’ van het volk.
79

 De patriotten hadden 

het volk misleid met een vals idee van vrijheid. Bovendien onderbouwden de schrijvers van 

de Grondwettige Herstelling hun werk met een totaal verkeerde interpretatie van auteurs als 

De Groot, Ulrich Huber (1636-1694), Gerard Noodt (1647-1725) en Montesquieu. Met deze 

werken kon het patriotse ideaal van ‘altoosdurende Oppermagt’ volgens Kluit helemaal niet 

worden gelegitimeerd. Zo schreef Noodt juist dat ‘het Volk, wanneer het met zyn Regeering, 

’t zy stilzwygend, ’t zy uitdruklyk, een Regeeringsverdrag aangaat, en dat daarby de 

Regeeringsvorm eenmaal bepaald wordt, als dan die Oppermagt niet behoudt, maar 
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overdraagt op een Koning, of op vele persoonen te zaamen of op eenige lichaam van Staat’.
80

 

Volgens Kluit had Huber in zijn De jure Civitatis zelfs hele hoofdstukken gewijd aan de 

regeringsvormen in Holland en Friesland, waarin de volkssoevereiniteit met krachtige 

woorden werd afgewezen.
81

 Dit laatste moet echter iets genuanceerd worden. Theo Veen 

heeft laten zien dat volgens Huber na 1581 de soevereiniteit terugviel aan het volk en niet aan 

de afgevaardigden van de Staten. Vervolgens heeft het volk deze soevereiniteit afgestaan aan 

de vroedschappen en Ridderschap in Holland, die op hun beurt afgevaardigden naar de 

Statenvergadering stuurden. In Friesland verkregen de vroedschappen van de elf steden de 

soevereiniteit, met instemming van het volk. Het volk had de soevereiniteit niet per mandaat 

overgedragen en daarom kon het alleen in geval van schending van de ‘bijzondere 

fundamentele wetten’, dat wil zeggen het positief recht, deze soevereiniteit terugnemen.
82

 

Kluit stelde in zijn betoog tegen de volkssoevereiniteit het jaar 1581 centraal, waarin 

acht van de zeventien provinciën met het Plakkaat van Verlatinghe Filips II als heerser 

hadden afgezet. Hij beargumenteerde dat vanaf dat jaar de soevereiniteit in de Republiek bij 

de Staten lag en niet bij het volk, zoals de patriotten stelden. Sterker nog, in de geschiedenis 

van de Republiek was de soevereiniteit van het volk nooit erkend geweest. Vóór 1581 had 

Filips II soevereine macht bezeten. Hij had in het besluitvormingsproces weliswaar overleg 

gepleegd met raden en gemeenten, maar nooit de volkssoevereiniteit erkend. Ook na 1581 

kwam de soevereiniteit niet bij het volk te liggen. In een uitgebreid betoog en met 

verwijzingen naar de vaderlandse historici Pieter Christaenszoon Bor (1559-1635) en Jan 

Wagenaar (1709-1773) liet Kluit zien dat met het Plakkaat van Verlatinghe de regeringsvorm 

weliswaar veranderde, maar niet totaal werd vernietigd, zoals de patriotten beweerden. Met 

het verlaten van Filips II viel de soevereiniteit niet terug aan het volk, zoals in Amerika 

tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog gebeurd was, maar bleef deze bij een 

eenhoofdige macht liggen. Al vóór de Staten-Generaal de soevereine macht aan Filips II 

hadden ontnomen, hadden zij deze namelijk aangeboden aan de Franse hertog van Anjou. De 

Staten van Holland, Zeeland en Utrecht boden Willem van Oranje de soevereiniteit aan, voor 

zolang als de oorlog zou duren. In 1584 had Willem van Oranje bovendien de absolute 

soevereiniteit aangenomen, op verzoek van de Staten van Holland. Toen de prins overleed, 

bleef er een ‘Vrije Staatsregering’ over, ‘onder bescherming van een Eminent, maar nu niet 
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meer wetgevend Hoofd’.
83

 Weliswaar schreef Kluit dat de soevereiniteit nu was komen te 

liggen bij de Staten, maar volgens Veen doelde hij hiermee op de Ridderschap en de 

vroedschappen der stemhebbende steden.
84

  

Canter de Munck betoogde eveneens dat de soevereiniteit bij de gewestelijke Staten 

lag en niet bij de stadhouder. Hij hechtte hierbij echter meer waarde aan het jaar 1579 – het 

jaar waarin de Unie van Utrecht werd gesloten. In deze unie lag volgens hem de ‘eerste 

grondlegging’ van de regeringsvorm besloten. Het was het begin van samenwerking tussen de 

gewesten. Na de verlating van de landsheer had ‘de geheele natie’ de oppermacht aan de 

Staten toegekend ‘by bewilliging’.
85

  

Hiermee ging Canter de Munck expliciet in tegen de Vaderlandsche remarques van 

Albertus Gerardus Waelwyk. Laatstgenoemde, auditeur-militair te Breda in 1785, stelde dat 

de stadhouder niet ondergeschikt of afhankelijk was van de Staten en dat de Staten op hun 

beurt niet meer of minder autoriteit of superioriteit dan de stadhouder hadden.
86

 In zijn 

Vaderlandsche remarques betoogde hij dat lang vóór 1572, het ‘jaar der troublen’, de graaf 

van Holland de monarchale regeringsvorm had omgezet in een drieledige, waarin een gedeelte 

van de soevereiniteit aan de graaf, een gedeelte aan de stadhouder en een gedeelte aan de 

Staten was toegewezen. De graaf stond aan het hoofd.
87

 Zowel de Staten als de stadhouder 

hadden hun positie dus te danken aan de graaf. De drieledige regeringsvorm was volgens 

Waelwyk ‘de origineele fundamenteele Republikeinsche Constitutie en gesteltheid der 

Regeering, waar van den Stadhouder, niet minder dan de Staaten, is geweest een inhaerent 

deel of lid’.
88

 In 1572 kwam hier echter verandering in; met de Dordtse vergadering erkenden 

de Hollandse adel en kooplieden Willem van Oranje als stadhouder en steunden hem in de 

strijd tegen de Habsburgers. Op dat moment veranderde de regeringsvorm in een tweeledige: 

de graaf was niet langer van betekenis en de stadhouder en de Staten kregen beide het gezag 

over de taken die vanouds aan elk van hen hadden toebehoord. Daarnaast kregen zij de taak 

om gezamenlijk regeringszaken uit te voeren. Dit laatste gebeurde ‘zonder eenige 

Subordinatie of dependentie van den een aan of van den ander’; de Staten en de stadhouder 

waren in de gezamenlijke regeringszaken dus gelijk aan elkaar.
89

 Opmerkelijk was volgens 
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Waelwyk dan ook de Ordonnantie en Instructie de dato 25 augustus 1572, waarmee de positie 

van de stadhouder werd versterkt. Willem van Oranje werd met deze instructie stadhouder 

van Holland – en dus niet van of in naam van de graaf of koning – en kreeg daarmee een 

belangrijke, zo niet de belangrijkste positie bij onderhandelingen en vergaderingen.
90

 De 

stadhouder had hierdoor een belangrijke positie verworven in de regering en was zelfs ‘een 

Principaal, ja het voornaamste Lid der Staaten’. Ook De Groot, rechtsgeleerde Simon van 

Leeuwen (1626-1682) en Wagenaar hadden dit volgens Waelwyk niet kunnen ontkennen.
91

 

Met de Hollandse Unie van 1575 en de Unie van Holland en Zeeland van 25 april 1576 was 

de positie van de stadhouder nog eens bevestigd. Hij kreeg de titel van ‘Hoofd en Hoogste 

Overigheid’ en werd erkend als de ‘principale, ende de eerste van de Staaten’.
92

 Hiermee 

kreeg de stadhouder volgens Waelwyk overigens niet méér macht dan hij tevoren al had. Hij 

werd slechts verheven tot hoofd van de ‘overigheden’, oftewel de magistraten van de steden, 

het hof van justitie en de Staten.
93

 Met het Plakkaat van Verlatinghe van 26 juli 1581 verviel 

de grafelijke soevereiniteit aan de Staten en de stadhouder. In het plakkaat werd dit gedaan 

met de toevoeging ‘hier voormaals’, wat Waelwyk beschouwde als een bewijs dat een 

gedeelte van de soevereiniteit al vóór deze verlating van de grafelijke macht, aan de Staten en 

stadhouder had toebehoord. Volgens Van Slingelandt stond de stadhouder destijds zelfs bóven 

de Staten, waarmee hij volgens Waelwyk ‘nog sterker pleit voor het oude Stadhouderlyke, als 

voor het oude Staatsgedeelte’.
94

  

De advocaat en notaris Cornelis Willem Decker (1747-ca. of na 1807) sloot zich aan 

bij de visie van Waelwyk en meende dat met het uitbarsten van de ‘troublen’ in 1572 en het 

vervallen van de grafelijke regering, de regeringsvorm tweeledig werd in plaats van drieledig. 

Het landsheerlijk deel verviel in een staats- en stadhouderlijk gedeelte en de regering werd 

een vrije staatsregering met ‘een Eersten of Stadhouder’. Verwijzend naar Grotius’ Liber de 

Antiquitate Reipublicae Bataviae meende Decker dat hiermee een republikeinse 

regeringsvorm was geboren ‘van den allerbeste soort’.
95

 Getuige de unies van 1575 en 1576, 

waarnaar ook Waelwyk had verwezen, vervulde de stadhouderlijke macht een belangrijke 

plaats in het staatsbestuur.
96

 Zonder stadhouder kon de regering niet functioneren. Toch 

bezaten de prinsen van Oranje-Nassau niet de soevereine macht. Zij waren weliswaar de 
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‘Eerste van een vry Volk’, maar streefden nooit absolute macht na.
97

 Aangezien bovendien 

vóór het uiteenvallen van het grafelijk gezag de privileges van de Staten en de steden aan hen 

gegeven waren door de landsheer, beargumenteerde Decker dat de Republiek in haar verleden 

dus geen volksoppermacht heeft gekend.
98

  

Ook Dingeman Wouter Smits (1748-1806) beschouwde de stadhouder als eminent 

hoofd van de Republiek, waarmee hij deel uitmaakte van de constitutie.
99

 Smits wijdde een 

heel werk aan de verdediging van de stadhouderlijke regering. Hij was hervormd predikant 

geweest in Zuilen, Amersfoort en Rotterdam en was hoogleraar in de godgeleerdheid aan de 

Illustre School van Rotterdam.
100

 Zijn werk verscheen in 1788 voor de tweede keer, in 

aangepaste vorm; ten opzichte van het stuk in 1785 waren bepaalde in het boek opgenomen 

personen inmiddels van politieke gezindheid veranderd. De staatsregering kon volgens Smits 

niet bestaan zonder een stadhouder uit het Huis van Oranje-Nassau. Niet alleen had God dit 

doorluchtige Huis aan Nederland geschonken, ook kon het stadhouderschap op een lange 

traditie bouwen.
101

 Hij beschreef, net als Waelwyk en Decker, hoe een stadhouder aan de 

macht kwam na het afschudden van de macht van Filips II. Hij ging echter nog een stapje 

verder terug de geschiedenis in en stelde dat van de ‘Stadhouderlyke wyze van regeeren’ al 

sprake was in 1247, toen graaf Willem II zijn broer Floris tot stadhouder aanstelde over de 

gewesten Holland en Zeeland.
102

  

Het stond buiten kijf dat de stadhouder onderdeel uitmaakte van de constitutie van de 

Republiek. In de woorden van Canter de Munck was hij een ‘noodzaakelyk gedeelte, of Lid 

van het gantsche Lichaam van den Staat’, zonder welke de regering weliswaar kon 

functioneren, maar ‘wiens stilstand het werktuiglyke als verlamd, en zyne vereischte kragt 

niet geeven kan’.
103

 Hoewel Canter de Munck de regeringsvorm betitelde als zowel 

‘Stadhouderlyk als Staats’, was hij van mening dat de aanwezigheid van de stadhouder niet 

onontbeerlijk was. Hij was weliswaar ‘een erffelyk geboren Mederegent, wiens aandeel in het 

Bestier hem geensins kan benomen worden’, maar hij bezat geen soevereiniteit. Zijn 

aanwezigheid was vooral van belang voor de eensgezindheid en de werkzaamheid van de 
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Republiek.
104

 De soevereiniteit in de Republiek lag bij de gewestelijke Staten – de stadhouder 

was aan hen ondergeschikt. Zijn vorstelijke positie echter maakte zijn aanwezigheid bij het 

besluitvormingsproces van groot belang.  

Hoewel uit de langdradige en soms ambigue historische argumentaties blijkt dat 

orangisten worstelden met de positionering van de stadhouder in de regering, was voor hen 

toch duidelijk dat een staatsregering met een stadhouder als eminent hoofd de staatsvorm was 

waar de Republiek al sinds de Opstand op stoelde. Daarin was nooit plaats geweest voor enige 

vorm van volkssoevereiniteit. 

 

 

Soevereiniteitsoverdracht 

Politiek was overduidelijk geen taak voor het volk, zo meenden orangisten. Burgers hadden 

de capaciteiten noch de tijd om zich in regeringszaken te verdiepen en waren bovendien 

makkelijk omkoopbaar. ‘De Hemel behoeden ons voor een volks representatie’, verzuchtte 

Decker dan ook.
105

 Met een keur aan argumenten onderstreepte hij de onwenselijkheid van 

een volksregering: 

 

‘Ieder bedaard Ingezeeten intusschen zal my wel willen toestemmen, dat […] voor den 

handeldryvenden burger, zonder daaglyksche studie en ervaaring in zaaken van Regeering, geene 

genoegzaame geleegenheid is, zig daar in te bequaamen, veel min dat dezelven, hoofd voor hoofd, 

gelyk in een Volksregeering zonder repraesentatie […] in staat zouden zyn om het gantsche 

Staatsbestuur geduurig te overzien…’
106

  

 

Net als veel andere orangisten meende hij dat de invoering van een volksregering niet alleen 

praktisch onmogelijk was, maar ook zou leiden tot anarchie en een verminderde welvaart. 

Bovendien hoorden wetten en reglementen de leidraad te zijn voor een regering, en niet de 

grillen van het volk: ‘Justitie is […] de ziel der vrijheid!’, schreef Decker.
107

 Johan Meerman 

(1753-1815) voegde hier jaren later nog een aantal argumenten aan toe. Meerman was een 
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veelzijdig man; geschiedenis, politiek en rechtsgeleerdheid waren slechts enkele van zijn vele 

interesses. De politieke woelingen van deze periode waren van grote invloed op zijn leven. 

Vóór de Bataafse Omwenteling was hij onder andere schepen van Leiden en namens die stad 

gedeputeerde in de Staten van Holland. In 1795 werd hij uit zijn politieke functies ontheven. 

Onder Lodewijk Napoleon bekleedde hij wederom enkele hoge functies; zo was hij onder 

andere honorair kamerheer van de koning.
108

 Meerman beschouwde in zijn werk de politieke 

vrijheid als ‘een volle bron van rampen’.
109

 De Republiek was niet geschikt voor politieke 

vrijheid, die hij omschreef als het recht van ‘alle of een groot getal der inwooneren, […] ’t zij 

in persoon, ’t zij door repraesentanten’ deel te nemen aan het bestuur.
110

 Aangezien de 

Republiek enig aanzien kende in Europa, was het van belang te voorkomen dat iedereen 

zonder kennis, opvoeding en tijd zomaar politieke beslissingen mocht nemen. Deze vorm van 

vrijheid zou alleen maar kunnen leiden tot demagogie.
111

 Voor de volledigheid spiegelde 

Meerman de lezer nog even voor welke rampzalige gevolgen het had als er vrouwen in het 

politieke spel betrokken zouden raken. Niet alleen zouden vrouwen slechts de stemmen van 

hun minnaars werven, maar zij zouden ook de plaatsen van de ‘weldenkenden’ bezet 

houden.
112

  

 Dit waren nog niet eens de belangrijkste argumenten van Meerman tegen het invoeren 

van de politieke vrijheid. Deze was namelijk ‘uit haaren aart […] de verdelgster, de 

uitroeister, der moordernaares der burgerlijke [vrijheid]’. Die burgerlijke vrijheid behoorde, in 

tegenstelling tot de politieke, tot ‘de grootste der aardsche schatten’.
113

 Het had niets meer 

met vrijheid van doen om een regeringsvorm in te voeren die de helft van de bevolking tegen 

de haren in zou strijken. Een vaste constitutie bood tegenwicht aan de plannen van de 

oproerkraaiers en maakte onderdeel uit van het geluk van de natie.
114

 Hoewel Meerman toegaf 

dat er ruimte voor verbetering was, betrok hij dit vooral op de ‘inwendige organisatie’ van de 

staatsvorm en ging hij hierin niet zo ver als de patriotten. In 1793 vond hij een volksregering 

in elk geval nog steeds beslist geen goed idee: 
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‘Men heeft, door de ondervinding wijs geworden, in de Monarchien met de uiterste zorgvuldigheid 

bepaald, hoe de opvolging geschieden zoude; en er zich liever aan gewaagd, dat tusschen beiden de 

scepter in zwakke handen viel, de kroon op het hoofd eenes booswichts rustede, dan zich bloot te stellen 

aan de beroeringen, die eene verkiesbaare Monarchie bij den dood van iederen Koning schudden: en 

men wil Regenten en Constitutie beiden aan de eeuwig vernieuwde keuze of vaststelling eener woeste 

onbedreevene menigte toevertrouwen!’
115

 

 

De oplossing die de patriotten aandroegen om het stemrecht alleen toe te kennen aan burgers 

met een bepaald vermogen, kon zijn goedkeuring ook niet dragen. Het zou slechts leiden tot 

een ‘Aristocratie van kiezeren’, zo waarschuwde hij.
116

  

 Ook Van Hogendorp waarschuwde hiervoor. Volgens hem nam de invoering van een 

volksregering het bestaan van een politieke elite niet weg. Het gevaar van een volksregering 

schuilde echter vooral in het ontbreken van kennis over het algemeen belang. Lang niet 

iedereen wist welke zaken het algemeen belang dienden en had genoeg onderwijs genoten om 

zich hierin te verdiepen. Toch riep Van Hogendorp in 1792 de regenten tot de orde: ‘Verzet u 

niet tegen de naderende volksregeering!’. Hoewel de volksregering niet zijn voorkeur genoot, 

zou deze regeringsvorm uiteindelijk toch wel worden ingevoerd, zo stelde hij. Daarom kon 

men maar beter goed voorbereid zijn. Door ‘het volk’ op te voeden en te onderwijzen, kon 

een rampzalige situatie zoals in Frankrijk voorkomen worden. Door burgers bijvoorbeeld 

meer bij het bestuur te betrekken, oefenden zij zich in bekwaamheid en leerden zij hoe het 

algemeen belang te dienen. Zo kon een crisis worden voorkomen. Van Hogendorp kon echter 

niet voorzien dat een nieuwe regeringsvorm zo snel zou worden ingevoerd.
117

 

Met hun kritiek raakten Decker en Meerman aan een ander belangrijk argument 

waarmee orangisten een streep zetten door de patriotse volksregering, namelijk het idee van 

soevereiniteitsoverdracht. Kluit had hiertoe al een poging gedaan in zijn Academische 

redevoering, die hij in 1784 bij het neerleggen van zijn ambt als rector magnificus had 

uitgesproken. Met een beroep op De Groot en Huber betoogde hij dat door een ‘natuurlijk 

verdrag’ de oppermacht door toestemming van de burgers bij de overheid was komen te 

liggen. Deze soevereiniteitsoverdracht had een einde gemaakt aan de ‘beroerden natuurstaat’, 
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die centraal stond in de beroemde contracttheorie van de Engelse filosoof Thomas Hobbes 

(1588-1679). Volgens Hobbes had door het sociaal contract de natuurstaat, waarin iedereen 

continue met elkaar in oorlog was en waar verlangens en emoties de overhand hadden, 

opgehouden te bestaan. Met dit contract was een soevereine macht gecreëerd die de burgers 

zou beschermen tegen een terugkeer van de natuurstaat.
118

 

Kluit kon zich vinden in Hobbes’ argument dat de soevereiniteit bij degene lag aan 

wie het volk deze had opgedragen.
119

 Wel was er een ‘belofte van gehoorzaamheid’ aan deze 

overdracht verbonden: de burger was hieraan gebonden zolang hij de voordelen wilde 

genieten die de maatschappij hem bood.
120

 De soevereiniteit van de overheid was niet 

onbepaald, maar werd beperkt door goddelijke en natuurlijke wetten.
121

 Anders dan in 

Hobbes’ theorie, kon een soevereine macht dus niet zomaar doen wat hij wilde. Omgekeerd 

konden de onderdanen ook niet zomaar hun gang gaan. De overdracht van soevereiniteit 

betekende niet dat de ingezetenen geen vrijheid meer genoten. Weliswaar moesten zij omwille 

van de overdracht een bepaalde vrijheid inleveren, maar in ruil hiervoor bood de overheid 

bescherming. Door de handhaving van wetten werd de burgerlijke vrijheid juist 

gegarandeerd.
122

 

Kluit stond duidelijk afkerig tegenover de leer van de monarchomachen – letterlijk 

‘vorstenbestrijders’ – waarbij de soevereine macht altijd bij het volk blijft en het volk dus ook 

de vorst de rug mag toekeren wanneer het dat wil. Ogenschijnlijk hiermee in tegenspraak 

meende Kluit echter dat het volk tijdens de Opstand wel degelijk het recht had gehad om 

Filips II af te zetten. Hier hadden andere regels gegolden: Filips II had de fundamentele 

wetten overtreden en gedroeg zich als vijand van het volk. Alleen vanwege deze redenen was 

het volk gerechtigd op te treden.
123

 In alle andere gevallen diende de vorst toestemming te 

geven. Met een dergelijk argumentatie ging Kluit verder dan de calvinistische leer, waar 

traditioneel veel orangisten zich op toelegden. Volgens Johannes Calvijn (1509-1564) was 

verzet tegen een vorst slechts gelegitimeerd op theologische gronden. In zijn leer was de 

macht van de vorst door God gegeven. Na het verbond dat de vorst vervolgens met zijn volk 
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sloot, dienden zij zich allebei aan de wet van God te houden.
124

 Als een vorst dit verzuimde 

was het volk gerechtigd om hiertegen in opstand te komen. Kanttekening hierbij is dat 

volgens de leer van Calvijn iedereen zondig is, waardoor het voor het volk lastig is te bepalen 

wanneer een vorst in strijd met Gods wil handelt. Deze redenering heeft tot gevolg dat, in de 

woorden van literatuur- en cultuurwetenschapper Ernst van den Hemel, ‘in principe […] de 

calvinist geen grond voor een revolutie [heeft]’.
125

 Kluit – en veel orangisten met hem – 

verdedigde inderdaad de stelling dat het volk zich niet zomaar tegen de regering mocht 

verzetten. Dit was volgens hem zoals gezegd alleen gerechtvaardigd op natuurrechtelijke 

gronden of wanneer de vorst zich als vijand van het volk gedroeg.
126

 Hiermee ging Kluit 

verder dan de calvinistische leer. 

De soevereiniteitsoverdracht betekende niet dat representanten gevolmachtigden 

waren van individuele leden van de maatschappij. Daarom konden zij ook niet door het volk 

worden afgezet, teruggeroepen of vervangen.
127

 De regering diende het volk volledig te 

vertegenwoordigen. Een representant was hierdoor niet gewoon een bediende of de uitvoerder 

van de wil van het volk, hij benam het volk de mogelijkheid politiek te bedrijven.
128

 De 

representanten bezaten dus het vermogen ‘om niet alleen de persoonen, maar ook het recht 

hunner gerepresenteerdens te verbeelden…’.
129

  

Dit had tot gevolg dat er een hiërarchische maatschappij ontstond – een doorn in het 

oog van de patriotten. De laatsten koesterden de overtuiging dat er zoiets als natuurlijke 

gelijkheid bestond, wat inhield dat mensen van nature bepaalde primaire kenmerken delen. 

Dit idee had in de Verlichting een vlucht genomen. Sindsdien moesten juist degenen die het 

belang van ongelijkheid in een samenleving voorstonden zich verantwoorden voor hun 

ideeën, in plaats van de voorstanders van gelijkheid.
130

 Orangisten bevonden zich in deze 

discussie dus niet in een sterke positie. De argumenten die zij gebruikten om hun opvattingen 

te onderbouwen, waren bovendien niet altijd even sterk en overtuigend. Zo stelde Decker 

domweg dat regering en burgers in een republiek nu eenmaal niet gelijk aan elkaar waren. 

Van Hogendorp, onder het pseudoniem Veritas, onderbouwde zijn ideeën iets uitgebreider. 
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Hij meende dat een burgermaatschappij onbestaanbaar was zonder overdracht van 

soevereiniteit.
131

 Burgerlijke ongelijkheid vormde volgens hem de basis van een samenleving; 

als ‘wy allen op gelyke wyze gelukkig [zouden zijn], dan zo was ‘er niet een gelukkig’. Deze 

orde, door God geschapen, was onaantastbaar voor de ‘woelingen der rustverstoorders’ en 

zorgde daarom voor een gelukkige samenleving.
132

  

In een eerder stuk had Van Hogendorp beargumenteerd dat de basis voor deze 

gezagsverhoudingen in de natuurlijke maatschappij lag. Hoewel iedereen in principe van 

nature aan elkaar gelijk was, was ook hier de oppermacht vrijwillig en stilzwijgend aan een 

‘vader’ overgedragen – net zoals een volwassen zoon nog steeds eerbied heeft voor zijn vader, 

maar hem dit niet verplicht is.
133

 Hoewel Veritas expliciet het bestaan van natuurlijke 

gelijkheid erkende, was hij van mening dat burgerlijke gelijkheid onbestaanbaar was. Elie 

Luzac had dit idee verder uitgewerkt. Hij had van het tegengaan van de patriottenbeweging 

zijn levenswerk gemaakt. In tien jaar tijd schreef hij zo’n 6000 pagina’s.
134

 In de 

contrarevolutionaire jaren schreef hij het omvangrijke De vaderlandsche staatsbeschouwers, 

gevolgd door het uit drie delen bestaande De voor- en nadeelen van den invloed des volks op 

de regeering. Na het uitbreken van de Franse Revolutie bracht hij Lettres sur les dangers 

uit.
135

 Luzac had bovendien nauwe contacten met het stadhouderlijke hof en behoorde tot de 

kring om Willem V. Hierdoor werd hij niet alleen in zijn tijd zelf, maar ook door latere 

historici beschouwd als een symbool van de gevestigde orde.
136

 

Luzac diende de patriottenbeweging op vrijwel elk onderwerp van repliek. Wat hem 

hierbij, naast zijn enorme publicatiedrift, opvallend maakte, was dat hij zijn argumenten 

onderbouwde met een beroep op het moderne natuurrecht. Het natuurrecht ging terug tot in  

de klassieke oudheid, maar kende een opleving in zeventiende eeuw door het werk van vooral 

De Groot, Hobbes en Pufendorf. Luzac was vooral gefascineerd door het werk van de Duitse 

filosoof Christiaan Wolff (1679-1754). Hierin stond Luzac niet alleen. In Leiden verwierf 

hoogleraar Pestel bekendheid door zijn studie naar Wolffs natuurrecht. De Groningse 

hoogleraar F.A. van der Marck (1719-1800) was in 1773 zelfs ontslagen, omdat zijn colleges, 
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geïnspireerd door het natuurrecht van Wolff, de doctrines van de Gereformeerde Kerk zouden 

ondermijnen. Luzac zelf gaf zijn kennis over het Wolffiaans natuurecht door aan anderen, 

zoals de rechtsfilosoof en Luzacs latere biograaf H.C. Cras (1739-1820), die later hoogleraar 

in Amsterdam zou worden.
137

 

Luzac gebruikte het natuurrecht om de maatschappij en de menselijke natuur uit te 

leggen. Volgens hem lag de zoektocht naar een gelukkig leven aan de basis van al het 

menselijk handelen. Harmonie was hierbij een sleutelbegrip en moest volgens Luzac als 

uitgangspunt dienen voor alle rechten en gedragsregels in de maatschappij. Deze harmonie 

was ook te vinden in de door God gegeven orde. Luzac verwierp het concept van natuurlijke 

gelijkheid. Door verschillen in karakter, intelligentie en capaciteiten kon dit volgens hem niet 

bestaan. Een logisch gevolg hiervan was dat er in de maatschappij een zekere hiërarchie 

bestond. Een soort primitieve samenleving waarin iedereen gelijk was, had nooit bestaan. De 

hiërarchische, harmonieuze samenleving moest worden gezien als de natuurlijke staat van de 

mens. Dit betekende niet dat Luzac de staat een paternalistische taak toedichtte. Veiligheid 

was het enige wat de staat hoorde te bieden, zodat geluk en harmonie tot bloei konden 

komen.
138

  

 

 

Een stadhouder van Oranje-Nassau 

Volgens orangisten speelde de stadhouder in de gemengde regeringsvorm een essentiële, zo 

niet een noodzakelijke rol. Maar hoewel hij in elk gewest duidelijke taken had, bleef het toch 

onduidelijk welke rol hij nu precies vervulde.
139

 Volgens sommigen was zijn voornaamste 

taak de vertegenwoordiging van de belangen van het volk, anderen zagen in hem slechts de 

persoon ‘tusschen de Aristocratie en het Volk’
140

. De meeste Oranjeaanhangers zagen in de 

stadhouder een eminent hoofd dat de gewesten met elkaar verbond en zo eenheid bracht in de 

Republiek, de belangen van het volk tegenover de aristocratie verdedigde en met zijn 

monarchale uitstraling de Republiek vertegenwoordigde in de internationale politiek. De 

stadhouder stond aan de top van de piramide van de staat en functioneerde als het ware als de 

ogen van het lichaam.
141

 De schijn van monarchale macht die met het stadhouderschap 
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gepaard ging, hielp de prins niet alleen in de internationale politiek, maar ook bij het bijeen 

brengen en houden van de uiteenlopende belangen in de Republiek zelf.
142

 Zo bleef de 

eenheid in de federale Republiek behouden. Dit was bovendien de enige manier om het 

gevaar van de ‘heersende geest van nieuwigheden’ af te wenden, zo meende Canter de 

Munck.
143

 Zijn aanwezigheid was daarom, volgens de auteur van de Onpartydige 

beschouwing, ‘tot welzyn van Staat, Land en Kerk […] niet alleen nuttig, maar noodzakelyk 

en onontbeerlyk…’.
144

 

 Het grote belang van een stadhouder tegenover de aristocratie kon volgens sommige 

orangisten niet genoeg worden onderstreept, waarmee zij impliciet verwezen naar de 

dominantie van de regenten tijdens de stadhouderloze tijdperken. Zonder stadhouderlijke 

regering, betoogde Smits, zouden regenten immers als ‘tyrannen’ over de ‘braave Burgers’ 

regeren.
145

 Ook Meerman beschouwde het stadhouderschap als het sterkste behoedmiddel 

[…] tegen Aristocratische dwingelandij, tegen erffelijke familie-regeeringen’.
146

 Hier was hij 

geschikt voor omdat hij het algemeen belang verbeeldde en daarom dus volkomen neutraal 

was.
147

 De ‘vorst’, zoals het merendeel van de orangisten de stadhouder zag, was door zijn 

geboorte en rang verheven boven de andere ingezetenen en kon daardoor nooit verleid worden 

door ‘kleine wraakgierigheeden of byzondere belangens’.
148

 Hij was niet zo heerszuchtig als 

de aristocraten, die hun eigen belangen voorop stelden. De orangisten gaven toe dat de 

stadhouder zijn familie en vrienden voorzag van politieke baantjes, maar zij brachten 

daartegen in dat hij nooit veronachtzaamde om te vragen naar hun bekwaamheden, 

verdiensten, verstand en eerlijkheid.
149

 De twee stadhouderloze tijdperken hadden laten zien 

dat de aanwezigheid van een stadhouder absoluut noodzakelijk was, want ‘Nooit [had] men 

meer het juk van een onverdragelyke heerszucht ondervonden, dan, wanneer men in de 

kluisters der Aristocratie zuchtte, en geen Stadhouder aanweezig was’, aldus een anonieme 

orangist.
150

 Meerman voegde hieraan toe dat de macht van de stadhouder nauw samenhing 

met de vrijheid in de Republiek en dat hij het daarom niet in zijn hoofd zou halen om van de 
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Republiek een monarchie te maken. De titel van stadhouder van de eerste republiek van 

Europa was immers een ‘veel geächter titel’ dan ‘Souverain van een nauwelijks 

noemenswaardig Vorstendom’. De stadhouder was zich bewust van de ‘diep in aller harten 

gewortelde begeerte’ om de onafhankelijkheid, die de Republiek met de Opstand had 

verkregen, door te geven aan volgende generaties. De stadhouder zou de liefde voor zijn Huis, 

die hier zo nauw aan was verbonden, niet opofferen om zelf koning te worden.
151

  

In het geval de ‘Hemelschen Schepper’ een stadhouder geboren liet worden die niet 

aan de eisen voldeed, opperde Canter de Munck dat het de plicht van de ingezetenen was om 

dit als straf van hogerhand aan te merken en zoveel mogelijk te proberen aan dit gebrek 

tegemoet te komen. De uitvoering van het stadhouderschap kon aan gebreken onderhevig zijn, 

maar dit betekende absoluut niet dat het stadhouderschap in het algemeen vernietigd zou 

moeten worden.
152

 

Uiteraard was het voor veel stadhoudersgezinden van belang dat de stadhouder uit het 

Huis van Oranje-Nassau afkomstig was. Maar waarom zagen veel orangisten het 

stadhouderschap eigenlijk als een ‘recht van het Huis van Orange’?
153

 Het was duidelijk dat 

de stadhouder moest worden betiteld als ‘Eminent Hoofd’, met een vorstelijk charisma. 

Eerdergenoemde taken als het aanstellen en afzetten van magistraten of het verlenen van 

vergiffenis aan doodschuldigen konden het best worden toebedeeld aan degene die de 

Republiek goed kende, aan ‘[…] Hem, die door zyne geboorte, digniteiten, praeminentien en 

uitgestrekte Neerlandsche bezittingen uitmunt, en aan ’s Lands welvaaren onafscheidelyk 

verknogt is [...]’.
154

 Kortom, aan een stadhouder uit het Huis van Oranje-Nassau.  

Het gezag over het landsbestuur kon volgens de anonieme auteur van de 

Naauwkeurige en zedelyke beschouwer alleen door iemand worden uitgevoerd aan wie 

eerbied verschuldigd was en niet door een ‘menigte van zwakke onderhoorigen’ of door 

‘stofjes die bergen willen omwerpen’.
155

 Dit was niet alleen van belang omdat het volk alle 

rechten en privileges te danken had aan het ‘Doorluchtig Huis van Oranje’, maar ook omdat 

dit Huis door zijn ‘aanzienlyke Ambtsbedieningen, Waardigheden [en] Wettigen en 

noodzaaklyken invloed op de Staatscollegien’, het land in harmonie bracht en macht gaf.
156

 

Hiernaast zorgden de Oranje-stadhouders door hun ‘Bloed- of Verwantschap, door 
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Huwelyken’ voor ontzag bij andere Europese mogendheden.
157

 De afwezigheid van de 

stadhouder uit een Huis met aanzien gaf omringende landen bovendien de mogelijkheid 

gebruik te maken van de ‘inwendige verdeeldheeden’ om een vijandige aanval op de 

Republiek te wagen.
158

  

Een steeds weer terugkerend argument was dat de welvaart van de Republiek te 

danken was aan de moed en de militaire verdiensten van de prinsen van Oranje-Nassau. 

Willem van Oranje had het land immers tegen de overheersing van de Habsburgers 

beschermd en had ervoor zorggedragen dat de oude grondwetten ongeschonden door de 

Opstand heen gekomen waren. Hiermee had hij aan de wieg gestaan van het geluk en ‘zoet 

genot van burger vryheid’, waar de Republiek nu al meer dan twee eeuwen van profiteerde.
159

 

De prinsen verdienden hun lof niet slechts door hun optreden tijdens de Opstand, maar ook 

dankzij hun handelen tijdens het jaar 1672, toen ‘…onder het bestier van den zoo geroemden 

Raadpensionaris De Wit en deszelfs aanhang, het Land in een Oorlog met twee 

Mogendheeden ingewikkeld, op het punt van zijn verderf stond, zoo niet Prins WILLEM DE 

III hetzelve behouden had.’
160

 Decker plaatste het belang van een stadhouder in de context 

van het Tweede Stadhouderloze Tijdperk, en meer specifiek in het ‘beruchte jaar’ 1747. Een 

aanzienlijk gedeelte van de natie had zijn hoop op stadhouder Willem IV gevestigd.
161

 Ook 

Smits spreekt van een ‘doorknagende tweedracht’ die het land in deze tijd van binnen opvrat 

en voor vele problemen zorgde. Zo werd de Republiek destijds van buitenaf aangevallen, 

stond zij er economisch slecht voor en had zij weinig ‘vrienden’ aan andere buitenlandse 

hoven.
162

 Het waren echt ‘rampzalige tyden!’. Het kon niet anders dan dat de Republiek ten 

onder was gegaan ‘als er geen Orange-bloed door d’aderen [had ge]speeldt, dat haar k[o]n 

redden!’.
163

 

Het was duidelijk dat de Republiek en haar inwoners vrij en welvarend waren dankzij 

het Huis van Oranje-Nassau. Willem van Oranje had hiervoor de grondslag gelegd en twee 

van zijn zonen hadden deze traditie voortgezet. Aangezien het Huis van Oranje-Nassau al 

sinds de oprichting aan de Republiek verbonden was, haar door de jaren heen tegen allerlei 

gevaren had beschermd en het stadhouderschap van het begin af aan met ‘de grootste luister 
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en nut’ uitgevoerd had, zagen de meeste inwoners van de Republiek de vernietiging van het 

stadhouderschap als een schending van de constitutie.
164

 

Net als in voorgaande jaren was in de periode de Neerlands-Israël gedachte alom 

aanwezig. Menig Oranjeaanhanger achtte de aanwezigheid van een stadhouder van Oranje-

Nassau van groot belang voor de positie van de Gereformeerde Kerk in de Republiek. 

Orthodoxe predikanten en dichters verwezen met Bijbelse metaforen naar leden van de 

stadhouderlijke familie en hun aanverwanten. Zo werden Wilhelmina en haar broer Frederik 

Willem II van Pruisen, vooral in de periode vlak na de omwenteling in 1787, vergeleken met 

de door God gezonden rechters en profeten Deborah en Gideon. Zij zouden de onrust 

stokende patriotten uit de Republiek hebben verjaagd en Willem V weer hebben doen 

zegevieren.
165

 De vergelijking van Wilhelmina met Minerva, de Romeinse godin van het 

verstand, kwam ook regelmatig voor.
166

 De Leidenaar Hermanus Woltering stelde dat onder 

het bewind van de gebroeders de Witt halverwege de zeventiende eeuw niet alleen het 

‘dierbaar Oranje Bloed’ was onderdrukt, maar ook de godsdienst, vrijheid en het vaderland 

ondergeschikt waren gemaakt aan ‘heerzuchtig eigen belang en grootheid’ van de regenten. 

Willem III was het door God gezonden hoofd dat de Republiek destijds moest redden en 

verlossen van de Franse overheersing. God zou zorgen voor de ‘gunstige bewaaring en 

instandhouding aan dezen Stam’.
167

 Zo had Hij Wilhelmina tijdens haar aanhouding in 1787 

beschermd. En net als Wilhelmina zou Hij ook Willem V ondersteuning bieden in de 

‘blaakenden iever, voor de belangen van den Hervormden Godsdienst’ en hem helpen waken 

voor de vijanden van deze leer.
168

 

De band tussen het Huis van Oranje-Nassau en het volk was, zoals we al zagen, in de 

ogen van orangisten altijd nauw geweest. De stadhouder handelde naar het algemeen belang 

en bood tegenwicht aan de aristocratie, zodat het volk niet was overgeleverd aan de grillen 

van anti-stadhouderlijke regenten. Omgekeerd was het volk van belang voor het Huis van 

Oranje-Nassau, omdat het een belangrijk deel van de aanhang vormde. Dit is goed te zien aan 

de Geloofs belydenisse van Hindrik Wolters (1727-1804), predikant te Slochteren. Hij stelde 

dat door de ‘ernstige begeerte van het geheel Volk van Nederland’ het stadhouderschap in 

                                                           
164

 Ibidem, 35-36. 
165

 De oude constitutie herstelt (z.p. z.j. [1787]). Zie ook: Jan Scharp, Op de afbeelding van zyne doorluchtige 

Hoogheid (Middelburg 1787). 
166

 Zie bijv. Jan Willem Campell genaamd Kumpel, Eugenia of Dichtmaatige redenvoering […] (Amsterdam 

1788); Jacob Ploeg, Aan mijne landgenooten, bij gelegenheid der heugchelijke verjaaringe, van […] den heere 

prince van Oranje (Amsterdam 1788); Tafeldecoratie (z.p. 1789). 
167

 Hermanus Woltering, Heilwensch aan haare koninglyke hoogheid Frederica Sophia Wilhelmina, princesse 

van Oranje en Nassau (Nijmegen enz. 1787) 5. 
168

 Ibidem, 6-8. 



92 

 

1747-1748 erfelijk verklaard was en dat door diezelfde ‘begeerte’ Willem V in 1766 het 

stokje van zijn in 1751 overleden vader over had kunnen nemen.
169

 Deze stelling liet hij 

gepaard gaan met de uitdrukking ‘Vox Populi, Vox Dei’. Hoewel deze frase in pamfletten uit 

deze periode niet veel voorkomt, was Wolters niet de enige orangist die haar op deze manier 

gebruikte. Dergelijk gebruik ervan is bijvoorbeeld ook terug te vinden in orangistische 

pamfletten geschreven tijdens het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672), waar historica 

Jill Stern uitgebreid onderzoek naar heeft gedaan. Volgens haar betekende de uitdrukking 

destijds zoveel als dat het volk een door God gegeven kennis heeft over wat goed is en kwaad. 

Als de vorst zijn macht, die hem door het volk is aangeboden, misbruikt, heeft het volk het 

recht om een nieuwe vorst aan te stellen of een geheel nieuwe orde te kiezen. Op deze manier 

is het volk, hoewel het niet deelneemt aan politieke besluitvorming, dus wel gebonden aan de 

regering. Stern merkt hierbij op dat deze uitdrukking gedurende de jaren van het Eerste 

Stadhouderloze Tijdperk door orangisten in gebruik was genomen. Daarvóór werd het vooral 

gebruikt door staatsgezinden.
170

 Het zou dus kunnen dat de uitdrukking ‘Vox Populi, Vox 

Dei’ met name door orangisten werd gebruikt in perioden dat het stadhouderschap onder vuur 

lag. Het gebruik ervan door Wolters in een tijd dat het Huis van Oranje-Nassau in zijn positie 

hersteld was, mag in dat geval opmerkelijk heten. 

 

 

*** 

 

Na het herstel van de stadhouderlijke macht in 1787 kwam het orangisme in de Republiek tot 

bloei, met als hoogtepunt het jaar 1788. Orangisten richtten sociëteiten op, droegen linten, 

speldden kokardes op en zetten patriotse symboliek in om de stadhouder van Oranje-Nassau 

te vieren. Tot op zekere hoogte was dit orangisme echter verplicht. De plunderingen en 

vernielingen door Oranjeaanhangers, maar ook de politieke zuiveringen door het 

stadhouderlijk huis zullen ongetwijfeld enige vorm van zelfcensuur in de hand hebben 

gewerkt. Bovendien werden er in verschillende steden en gewesten maatregelen getroffen om 

patriotse uitingen zoveel mogelijk te bannen. Dit van bovenaf gestuurde orangisme, 

gecombineerd met oprechte vreugde over herstel van de stadhouderlijke macht, zorgde in 

deze jaren voor een enorme opleving van het orangisme. 
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 De Oranjeaanhang wist zich hierbij gesteund door een stadhouderlijke familie die 

stevig in het zadel zat. De Oranjes stelden alles in het werk om hun positie te behouden. 

Vooral Wilhelmina was actief, onder andere door de contacten met het buitenland die zij 

onderhield. Alles stond in het teken van de toekomst van het Huis van Oranje-Nassau. Zo 

ging er veel tijd en aandacht naar de opleiding van de erfprins. Maar ook het huwelijk van 

Willem Frederik met Mimi moet in dit licht worden gezien. 

 De politieke situatie tijdens de contrarevolutie leidde ertoe dat ook de orangistische 

politieke ideeën zich konden ontwikkelen. Enkele Oranjeaanhangers bogen zich over de 

patriotse idealen die de oude orde de voorgaande jaren op haar grondvesten hadden doen 

schudden. Hierbij stelden zij zich defensief en heel fel op. Het orangistische betoog richtte 

zich vooral op de verwerping van het patriotse ideaal van volkssoevereiniteit. Met een beroep 

op het vaderlandse verleden beargumenteerden orangisten dat dit geen enkele precedent had 

in de geschiedenis van de Republiek. In de uitwerking van hun ideeën hadden de patriotten 

bovendien de werken van onder andere Grotius en Montesquieu totaal verkeerd 

geïnterpreteerd. De soevereiniteit was tijdens de Opstand overgedragen aan de gewestelijke 

Staten, die sindsdien samen met de stadhouder een stabiele, gemengde regering vormden. 

Deze staats- en stadhouderlijke regering was zo stevig verankerd in de constitutie, dat hier 

niet aan gesleuteld diende te worden. De rol van de stadhouder was noodzakelijk. Als eminent 

hoofd zorgde hij voor eenheid tussen de gewesten, verdedigde hij de belangen van het volk 

tegenover de aristocratie en vertegenwoordigde hij de Republiek in de internationale politiek. 

Aangezien de familie van Oranje-Nassau in de geschiedenis zo’n sleutelrol had gespeeld, was 

het niet meer dan logisch dat zij het stadhouderschap op zich nam. Dat de leden van de 

familie van Oranje-Nassau werden neergezet als de beschermers van de Gereformeerde Kerk, 

haar leden en de Republiek, droeg sterk bij aan deze overtuiging. 

 In een poging de erfelijkheid van het stadhouderschap van Oranje-Nassau te 

rechtvaardigen, verdedigden veel van de hier besproken orangisten de oude constitutie fel. 

Een enkeling ging echter verder en probeerde de revolutionaire ideeën te weerleggen met een 

beroep op het door patriotten veel gebruikte natuurrecht. Zo zette Luzac, in tegenstelling tot 

de patriotten, het natuurrecht juist in ter rechtvaardiging van de hiërarchische maatschappij. 

Hij beweerde dat zoiets als natuurlijke gelijkheid helemaal niet kon bestaan en dat een zekere 

ongelijkheid juist zou zorgen voor harmonie in de maatschappij. Ondanks de weinig originele 

argumentaties die de meeste orangisten aanhaalden, was hiermee een aanzet gegeven tot de 

formulering van een eigen orangistisch vertoog waarmee de stadhouderlijke macht 

gelegitimeerd werd. 
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4. Orangisme onder druk (1795-1798) 

 

‘En, zien wy Hollands rijke beemden,  

Den grijzen Rhijn en frische Vecht, 

Door met Gods vloek gemerkte vreemden,  

In bange ketenen gelegd: 

 

Ja, zagen wy onze eigen daken 

(Gewonnen door ons dierbaarst bloed) 

Van Fransche gruwelvlammen blaken, 

En weggestorven in den gloed: 

 

Nog leeft de Godheid onzer Vaderen, 

Nog leeft Oranje, Neêrlands troost, 

Nog vloeit het Heldenbloed door de aderen, 

Van Willems onverbasterd kroost.’
1
 

 

Kort na de Bataafse Omwenteling was de stadhouderlijke familie naar Groot-Brittannië 

vertrokken. In de Bataafse Republiek was niet langer ruimte voor het Huis van Oranje-

Nassau. Toch bleven sommigen openlijk trouw aanhanger van de stadhouder. De auteur van 

deze strofes uit een gedicht uit 1797, de Haagse advocaat en dichter Willem Bilderdijk (1756-

1831), was een van hen. Wat hem betreft was het, zelfs nu de Bataafse Republiek een feit 

was, onmogelijk om het grote belang van het Huis van Oranje-Nassau voor de Republiek uit 

te wissen. Voor hem waren het Huis van Oranje-Nassau en het vaderland één. Het vertrek van 

Willem V uit de Republiek had hier niets aan af gedaan.
2
  

 De eerste jaren na de Omwenteling toonde Bilderdijk zich een fervent aanhanger van 

het Huis van Oranje-Nassau.
3
 Hij was een van de orangisten die hiervan de gevolgen aan den 

lijve ondervonden. Vlak na de Omwenteling werd hij verplicht als advocaat een ambtseed van 

trouw aan het nieuwe bewind en zijn beginselen af te leggen. Op het verzoek om te mogen 

volstaan in een eed van ‘berusting’, kreeg Bilderdijk het antwoord dat hij binnen acht uur Den 

Haag, en binnen vierentwintig uur Holland moest verlaten. Dankzij briefwisselingen met de 

stadhouder kon hij, na een zwerftocht door de Bataafse Republiek en Duitsland, 

achtereenvolgens in Hampton Court nabij Londen en Brunswijk terecht, waar hij zich in de 

                                                           
1
 Willem Bilderdijk, ‘De achtste maart’ (1797), in: idem, Vaderlandsche Oranjezucht (Leipzig 1805) 24-25. 

2
 Zie ook Van Sas, De metamorfose van Nederland, 343-344. 

3
 Vanaf 1801 veranderde Bilderdijks houding ten opzichte van het Huis van Oranje-Nassau. Zie hierover 

paragraaf 6.3. 
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kringen rondom de stadhouderlijke familie bewoog. Pas op 26 maart 1806 zou hij terugkeren 

naar zijn vaderland, als lector in de Nederlandse taal, welsprekendheid en dichtkunst aan de 

Amsterdamse afdeling van de Bataafse Maatschappij van Taal en Letterkunde.
4
  

 Dit hoofdstuk gaat over de invloed die de Bataafse Omwenteling had op het leven en 

denken van orangisten zoals Bilderdijk. Ondanks alle maatregelen die orangisten uit de 

politiek weerden en de vrijheid van drukpers beperkten, weigerden sommigen zich de mond te 

laten snoeren. In pamfletten en gedichten boden enkele Oranjegezinden, al dan niet anoniem, 

de Bataafse retoriek het hoofd. Dit ging soms verder dan een verdediging van de oude 

constitutie. Een enkeling durfde het aan de Bataven een spiegel voor te houden en hen met de 

tekortkomingen van hun eigen idealen te confronteren.  

In de historiografie is opvallend weinig aandacht voor de bijdrage die orangisten 

hebben geleverd aan het politieke denken in de Bataafse Republiek. Ondanks het feit dat de 

politieke ideeën uit deze periode in de Nederlandse geschiedenis recent veel aandacht hebben 

gekregen van historici, blijft het orangisme hierin onderbelicht.
5
 Doordat orangisten in deze 

jaren grotendeels waren uitgesloten van de politiek, richtten historici zich vooral op het debat 

‘van en tussen de revolutiegezinden’, in de woorden van Mart Rutjes.
6
 Hiermee doen zij de 

orangisten in de Bataafse Republiek echter tekort. Zoals in dit hoofdstuk duidelijk zal worden 

waren er onder Oranjegezinden wel degelijk actieve pamflettisten die zich mengden in het 

politieke debat, waarbij zij verder keken dan de discussie over het stadhouderschap. 

 In de eerste paragraaf staat het Huis van Oranje-Nassau zelf centraal. Hoe ging de 

familie om met haar eigen afwezigheid uit de Republiek en hoe zag zij de toekomst voor het 

Huis? De daaropvolgende paragraaf staat in het teken van de praktische gevolgen die 

Oranjeaanhangers ondervonden van de Bataafse Omwenteling. Daaraan gekoppeld worden 

enkele voorbeelden van acties en oproeren gericht tegen het Bataafse regime, waarmee 

orangisten hun politieke voorkeuren in de openbaarheid duidelijk maakten. De derde 

paragraaf tot slot richt zich op de vraag in hoeverre de Bataafse politiek van invloed was op 

de orangistische politieke ideeën. De nieuwe politieke orde en de anti-orangistische 

maatregelen dwong orangisten, meer dan vorige jaren, tot een herformulering van hun eigen 

idealen. Welke gevolgen had dit voor hun politieke denken?  

 

                                                           
4
 P.C. Molhuysen en P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (Leiden 1911-1937) deel II, 146-

165, aldaar 150-153. Over Bilderdijk: Gert-Jan Johannes, ‘”Hebt gy me ooit als vaderland gekweekt?” 

Bilderdijk, balling voor het leven’, De achttiende eeuw 38 (2006) 123-132; Honings, Van Zonneveld en Van 

Hattum, De gefnuikte arend. 
5
 Vgl. voetnoot 13 op bladzijde 6.  

6
 Rutjes, Door gelijkheid gegrepen, 25. 
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4.1 Oranje-Nassau zet zich schrap 

 

Al sinds het begin van de patriottentijd was stadhouder Willem V beducht voor de mogelijke 

uitwerkingen die de revolutionaire woelingen in de Republiek konden hebben. De 

onthoofding van de Engelse koning Karel I in 1649 en de moord op de Zweedse koning 

Gustaaf III in 1792 deden hem vrezen voor zijn eigen lot. Met de terechtstelling van de Franse 

koning Lodewijk XVI als ‘burger Louis Capet’, op 21 januari 1793, was duidelijk geworden 

dat de monarchie in Europa de wacht werd aangezegd.
7
 

Hoewel Willem V na de Franse oorlogsverklaring in februari 1793 nog geprobeerd 

had zich tegen de Franse macht te verzetten en Willem Frederik had gestuurd om met 

Oostenrijk en Pruisen over een coalitie te onderhandelen, hield hij het in januari 1795 voor 

gezien.
8
 Nadat de patriotten, vergezeld door Franse legers onder leiding van generaal 

Pichegru, vanuit de Zuidelijke Nederlanden de bevroren rivieren waren overgestoken, gaf de 

stadhouder zich gewonnen en vertrok hij op 20 januari naar Groot-Brittannië. Zijn vrouw, 

schoondochter en kleindochter waren een dag daarvoor al ontvangen door de Britse koning 

George III. Zij kregen een warm welkom in de koninklijke paleizen in Kew en Hampton 

Court, vlakbij Londen. Daar werden ze omringd door een grote groep vluchtelingen: ‘leden 

van de hofhouding, aanzienlijken die geen toekomst meer zagen in de Bataafse Republiek, en 

berooide emigrés die bescherming zochten’, zoals Jeroen Koch hen typeert.
9
 

Willem V had zijn functie van stadhouder niet officieel neergelegd en toonde zich in 

de eerste maanden nog strijdvaardig. Zo gaf hij de Nederlandse handelsposten en koloniën, op 

verzoek van de Britse minister van Buitenlandse Zaken William Wyndham lord Grenville 

(1759-1834), in ‘de brieven van Kew’ in handen van Groot-Brittannië.
10

 Zo kon voorkomen 

worden dat deze in Frans bezit kwamen. Deze actie leidde tot grote verontwaardiging in eigen 

land. Niet alleen kwam de welvaart van de Bataafse Republiek in gevaar, de Bataven 

betwijfelden ook of Willem V dit soort besluiten na zijn vertrek nog wel kon nemen. Naar 

aanleiding van de brieven van Kew betoogden de Leidse hoogleraren Bavius Voorda (1729-

1799) en Jan Valkenaer (1759-1821) in 1796 zelfs dat Willem V tot de doodstraf zou moeten 

worden veroordeeld. Op dit ‘rechtsgeleerd advis’ van Voorda en Valkenaer reageerde de jurist 

en orangist Herman Tollius met ‘wederleggende aanteekeningen’, waarin hij onder meer 

betoogde dat Willem V bevoegd was geweest te handelen zoals hij had gedaan. Na zijn 

                                                           
7
 Koch, Koning Willem I, 76-77. 

8
 Ibidem, 78. 

9
 Ibidem, 95. 

10
 De brieven van Kew waren geschreven tussen 30 januari en 8 februari 1795. 
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vertrek naar Groot-Brittannië had hij het stadhouderschap wel degelijk behouden en had hij 

dus terecht de bezittingen van de Republiek willen beschermen tegen Frankrijk, dat sinds de 

oorlogsverklaring aan de stadhouder in 1793 een vijand van de Republiek was. Bovendien 

had Groot-Brittannië verklaard dat de Republiek de zeggenschap over de koloniën weer terug 

zou krijgen als ‘de zaken’ hersteld waren.
11

 

De maanden na de brieven van Kew kreeg Willem V het zwaar. Niet alleen hadden de 

Staten-Generaal met de resolutie van 16 februari het stadhouderschap afgeschaft, ook werd 

Willem V in april 1795 opgeschrikt door de Vrede van Bazel.
12

 Met deze vrede sloot Pruisen, 

dat in 1788 samen met Groot-Brittannië nog had verklaard garant te staan voor het 

stadhouderlijk bestuur vrede met Frankrijk. Willem V had hiermee één van zijn belangrijkste 

bondgenoten verloren. Daarnaast moest het Rassemblement van Osnabrück, een 

huurlingenleger dat vanuit Duitsland een orangistische contrarevolutie had willen ontketenen, 

door deze vrede worden ontbonden. Willem V stond voor moeilijke keuzes. Als hij zijn 

stadhouderschap wilde terugwinnen moest hij zich tegen Frankrijk blijven verzetten. Om zijn 

positie als regerend vorst van de Nassause erflanden te behouden, diende hij echter Pruisen te 

vriend te houden en dus toenadering te zoeken tot de Fransen. Ook Groot-Brittannië, de enige 

nog overgebleven bondgenoot van de Oranjes, bevond zich in een lastig parket. Hoewel 

koning George III tegen Frankrijk bleef strijden, had hij zich als keurvorst van Hannover bij 

de Vrede van Bazel moeten neerleggen.
13

  

In zijn memorie van 28 mei 1795 overdacht Willem V de situatie. Hij verzette zich 

tegen de resolutie van de Staten-Generaal en beraadde zich op zijn positie als stadhouder, als 

vorst van Nassau en als vorst van het Heilige Roomse Rijk.
14

 Hij besloot Oostenrijk aan te 

moedigen tegen Frankrijk te blijven strijden en ondertussen niet iets te ondernemen dat 

Pruisen zou verontrusten.
15

 In oktober 1797 zouden Frankrijk en Oostenrijk echter de Vrede 

van Campo Formio sluiten. 

                                                           
11

 B. Voorda en J. Valkenaer, Rechtsgeleerd advis in de zaak van den gewezen stadhouder, en over deszelfs 

schryven aan de gouverneurs van de Oost- en West-Indische bezittingen van den staat […] (Den Haag 1796) 88-

92 en Voorda, Valkenaer [en H. Tollius], Rechtsgeleerd advis […] Met wederleggende aanteekeningen van een 

Hollandsch rechtsgeleerden (z.p. 1796). Zie ook Koch, Koning Willem I, 92. 
12

 Deze resolutie werd op 24 februari goedgekeurd.  
13

 Koch, Koning Willem I, 91. 
14

 B. Woelderink, ‘Oranje tussen Nassau en Nederland 1795-1802’, in: Van der Klooster e.a. (ed.), Oranje in 

revolutie en restauratie, 91-112, aldaar  91-96. Zie ook: Willem V aan zijn dochter, 22 mei 1795, in Johanna 

W.A. Naber (ed.), Correspondentie van de stadhouderlijke familie 1777-1820 (’s Gravenhage 1936) deel III, 43-

45. Volgens Woelderink was de memorie getiteld Réflexions sur ce que doit faire le Prince d’Orange au sujet de 

la Paix sous toutes ses differentes relations en is deze te vinden in het Koninklijk Huisarchief in Den Haag 

(hierna afgekort als KHA), A 31, inv.nr. 337-53-1. 
15

 Woelderink, ‘Oranje tussen Nassau en Nederland’, 96. 
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De Vrede van Bazel werd gevolgd door het Verdrag van Den Haag op 16 mei 1795, 

waarmee Frankrijk de onafhankelijkheid van de Bataafse Republiek erkende. Als onderdeel 

van dit verdrag legde Frankrijk beslag op de goederen van het Huis van Oranje-Nassau. De 

Fransen namen de bibliotheek, de schilderijen en de naturalia-kabinetten van de familie mee. 

Het overige kwam in handen van de Bataafse Republiek, die tot verbijstering van een 

anonieme orangist een deel ervan verkocht.
16

 Een andere Oranjeaanhanger gruwde van wat de 

vorst werd aangedaan: ‘de wreede Alba, en zyn bloedraad, waren niets in teegenoverstelling 

van onze tegenwoordigde Alba’s’, waarbij hij de Bataven vergeleek met de Spaanse generaal 

door wiens optreden de Opstand verhevigde.
17

 De familie van Oranje-Nassau verlangde een 

financiële schadeloosstelling en een territoriale compensatie. Tijdens de voorbereidingen van 

het Rijksvredecongres van Rastatt, dat van december 1797 tot in april 1798 duurde en dat een 

vrede moest bewerkstelligen tussen Frankrijk en het Heilige Roomse Rijk, berekenden 

Willem Frederik en de tot zijn raadgever gepromoveerde Tollius onder andere dat het Huis 

ruim 35 miljoen gulden was misgelopen en daarvoor gecompenseerd moest worden.
18

 Tijdens 

het congres zelf bracht Pruisen het plan naar voren dat al op 5 augustus 1796 in het geheim 

met Frankrijk was gesloten. Hierin had Frankrijk onder andere het voorstel gedaan om het 

Huis van Oranje-Nassau als schadeloosstelling de bisdommen Bamberg en Würzburg te 

geven. Dit werd echter tegengehouden door het katholieke Oostenrijk, dat niet wilde dat deze 

gebieden werden geseculariseerd.
19

 

Hoewel Willem V zich in mei 1795 niet zomaar had laten welgevallen dat de Bataafse 

Republiek beslag legde op de goederen van het Huis van Oranje, ging er naar verloop van tijd 

steeds minder initiatief van hem uit. Hij zou op den duur zelfs blij zijn om verlost te zijn van 

zijn bestuurstaken en van de politieke spanningen in de Republiek.
20

 Met de jaren zou hij zich 

dan ook steeds verder verwijderd voelen van zijn thuisland en zijn Huis. Wilhelmina en 

Willem Frederik daarentegen bleven pogen greep op de situatie te houden. Wilhelmina was 

goed op de hoogte van de nieuwsfeiten en onderhield intensief briefcontact met haar kinderen, 

al dan niet in geheimschrift.
21

 Zij wilde graag een steentje bijdragen aan het ‘welslagen van de 

                                                           
16

 Onderzoek over het gedrag der hoofden, van de revolutie in de Republiek, met betrekking tot den erv-

stadhouder en het doorlugtige huis van Orange (z.p. [1798]), 14. 
17

 Brief van een Hollandsch patriots aan de Bataven. Uit het Fransch vertaald en met aanmerkingen verreikt 

(z.p. 1795) 28. 
18

 Koch, Koning Willem I, 107. 
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 Woelderink, ‘Oranje tussen Nassau en Nederland’, 103-105 en H.T. Colenbrander, Willem I. Koning der 

Nederlanden. Deel I 1772-1815 (Amsterdam 1931) 67-68. 
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 Schutte, Oranje in de achttiende eeuw, 68 en 74 en Koch, Koning Willem, 90-93. 
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 Koch, Koning Willem I, 96. 
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Oranje restauratie’.
22

 Willem Frederik was ervan overtuigd dat hij zelf iets moest 

ondernemen, als hij de politieke invloed van zijn familie in haar thuisland wilde herstellen. Al 

sinds het vertrek van hun vader naar Groot-Brittannië, stelden hij en zijn broer zichzelf de 

vraag of hun vader niet te snel had opgegeven.
23

 Zij hadden hierover een andere opvatting dan 

hun zus. Louise, die sinds haar huwelijk met de hertog van Brunswijk in 1790 in Brunswijk 

woonde, voorzag het einde van de band tussen de Republiek en Oranje.
24

  

Tijdens zijn verblijf in Berlijn begon het Willem Frederik te dagen dat met verzet 

tegen de vijand misschien niet veel bereikt kon worden. Hij pleitte ervoor onderhandelingen 

aan te gaan met Frankrijk en vroeg toestemming aan zijn vader om dienst te nemen in het 

Pruisische leger. In het verlengde van Colenbrander concludeert Koch dat de erfprins leidde 

aan ‘gebrekkig zelfinzicht’. Dit ‘werd gevoed door de kringen waarin hij in Brunswijk en 

Berlijn verkeerde, het gezelschap van emigrés en andere contrarevolutionairen die in 

chronische zelfoverschatting hun retoriek voor werkelijkheid hielden’. Toch kunnen de acties 

van Willem Frederik ook in een positiever licht beschouwd worden, zo oppert Koch. Om een 

toekomst voor het Huis van Oranje-Nassau veilig te stellen, keek hij verder dan de gebaande 

paden.
25

 

Willem Frederiks optimistische kijk op de toekomst van de Republiek werd gevoed 

door de correspondentie die hij vanaf 1797 voerde met de Friese orangist Hans Willem van 

Aylva van Waardenburg en Neerrijnen. Volgens deze Aylva stond de bevolking in de 

Republiek achter de familie van Oranje-Nassau en was haar terugkeer zeer gewenst.
26

 Ook uit 

andere brieven die hem vanuit de Bataafse Republiek bereikten, haalde Willem Frederik een 

positieve boodschap. Toen Groot-Brittannië eind 1798 het plan opvatte om de Bataafse 

Republiek te bevrijden van de Fransen, om zo de weg vrij te maken voor een contrarevolutie, 

voelde Willem Frederik zich dan ook geroepen hieraan mee te werken. Ondanks 

waarschuwingen van zijn adjudanten Robert en Jacob Fagel dat zijn blik te rooskleurig was, 

stortte Willem Frederik zich vol overgave op het project.
27

 Tevergeefs, zo zou een jaar later 

blijken. 
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 A.J.C.M. Gabriëls, ‘Tweemaal in ballingschap. Het verblijf van prins Willem V in Gelderland (1785-1787) en 

in Groot-Brittannië (1795-1801), Tijdschrift voor geschiedenis 112 (1999) 323-352, aldaar 347. 
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 Koch, Koning Willem I, 87. 
24

 Ibidem, 89. 
25

 Ibidem, 99-103, citaat 102. 
26

 KHA A35 VIIIc-0022. 
27

 Koch, Koning Willem I, 109-110. 
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4.2 Orangisten in de knel 

 

Direct na de Omwenteling merkten orangisten in de Bataafse Republiek de gevolgen van hun 

politieke voorkeur.
28

 Uit vrees voor mislukking van de vernieuwingen die de Bataafse 

Republiek nastreefde, werden zij angstvallig geweerd uit de politieke wereld. Zij kwamen niet 

langer in aanmerking voor bestuursfuncties en politieke taken. Ook werden zij van stemrecht 

uitgesloten. Toen de eerste grondwet van Nederland op 23 april 1798 werd aangenomen, 

hadden zij daar dan ook niet over mogen mee stemmen. Voor enkele principiële orangisten in 

overheidsfuncties die weigerden de eed tegen het stadhouderschap af te leggen, was niet 

langer plaats in de Bataafse Republiek. Sommigen van hen werden niet alleen gearresteerd, 

maar zelfs veroordeeld tot tijdelijke of eeuwigdurende verbanning. Belangrijk om hierbij te 

melden is dat het hier niet om groepen ging, zoals het geval was bij de patriotten in 1787, 

maar om individuen. Er werd echter weinig gecontroleerd en niet zelden keerden bannelingen 

nog voor het einde van hun straftijd terug naar hun vaderland.
29

  

Politieke kopstukken als Van de Spiegel en Bentinck van Rhoon werden in 1795 

gearresteerd en gevangen gezet in het kasteel van Woerden. Spionne Etta Palm d’Aelders 

(1743-1799), die relaties zou hebben in Frankrijk en geheime diplomatieke missies zou 

uitvoeren in naam van Van de Spiegel, werd op 18 mei 1795 gearresteerd door het Comité 

van Waakzaamheid en eveneens naar het kasteel in Woerden gebracht. Met de generale 

amnestie in december 1798 werden zij alle drie weer vrijgelaten.
30

 Een andere loyale orangist 

die hinder ondervond van zijn politieke voorkeur, was Jacob Onderdewijngaart Canzius 

(1771-1838). Deze advocaat, notaris en procureur van het Hof van Holland uit Delft, die een 

bekende was van de Oranjefamilie, weigerde de ambtseed tegen het stadhouderlijk bewind af 

te leggen en moest hierdoor al zijn ambten neerleggen.
31

 De controle strekte zich uit tot op de 

kansel. Predikanten die anti-revolutionaire trekken vertoonden en de eed tegen het 

stadhouderschap niet onveranderd wilden afleggen, werden ontslagen uit hun functie. In 

Amsterdam bijvoorbeeld werden vijftien gereformeerde predikanten uit hun ambt gezet ‘door 
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 Deze paragraaf is vrijwel ongewijzigd eerder verschenen als onderdeel van het artikel ‘Oproerkraaiers en 

waaghalzen’, in: Te Velde en Haks (ed.), Oranje onder, 137-156. 
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 Joris van Eijnatten, ‘Inleiding. Ballingschap, verbanning en de ban’, De achttiende eeuw 38 (2006) 115. 
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 H. Hardenberg, Etta Palm. Een Hollandse Parisienne 1743-1799 (Assen 1962) 115-116. 
31
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Onderdewijngaart Canzius (1771-1838)’, De achttiende eeuw 38 (2006) 181-192, aldaar 187. 



102 

 

politiek besluit’.
32

 In Nieuwerkerk aan den IJssel werd predikant Cornelis Kumsius (1765-

1825) ontslagen en verboden om nog in Holland te preken, omdat hij een ‘allerschadelijkst 

sujet’ zou zijn, ‘als hebbende duidelijk blijken van Anti-Revolutionaire pogingen gegeven’.
33

  

 

 

Vrijheid van drukpers 

Orangistische publicaties moesten het in deze periode eveneens ontgelden. Hoewel de vrijheid 

van drukpers in 1795 in de verschillende verklaringen van de Rechten van de Mens en Burger 

was opgenomen, konden orangisten hun geschriften niet ongehinderd publiceren. De 

boekhandelaar en publicist Cornelis van der Aa (1749-1815) en de predikant, publicist en 

uitgever Philippus Verbrugge, wier politieke overdenkingen in de volgende paragraaf zullen 

worden besproken, ondervonden hier al meteen na de Omwenteling de gevolgen van. Zo werd 

Verbrugge meerdere keren gearresteerd naar aanleiding van zijn publicaties en betrokkenheid 

bij De Post naar den Neder-Rhijn, het orangistische antwoord op de patriotse periodiek De 

Post van den Neder-Rhijn. In juni 1797 werd hij uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar rasphuis 

en twaalf jaar verbanning uit Holland. Een vergelijkbaar lot trof Van der Aa, die vanwege de 

verkoop van een anti-revolutionair geschrift in 1796 door het Comité van Waakzaamheid 

werd veroordeeld tot vijf jaren opsluiting in het tucht- en werkhuis in Haarlem en vervolgens 

tot eeuwige verbanning uit Holland en West-Friesland. In 1807 zou hij weer naar Amsterdam 

terugkeren, wat mogelijk was dankzij een proclamatie van het Uitvoerend Bewind op 25 

maart 1801, waarmee werd toegekend ‘eene Amnestie of algemeene kwytschelding van uit 

politieke begrippen ontstaane misdryven’.
34

 

Hoewel de vrijheid van drukpers in de verschillende verklaringen voor de Rechten van 

de Mens en Burger was opgenomen, betekende dit geenszins dat het debat hierover afgesloten 

was. Voorafgaand aan de presentatie van het eerste Plan van Constitutie in 1796 en het ‘Dikke 

Boek’ in 1797 sleutelden de representanten in de Nationale Vergadering nog flink aan de tekst 
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waarmee deze vrijheid in de constitutie zou worden opgenomen. Uiteindelijk werd de 

persvrijheid in de Staatsregeling van 1798 als volgt omschreven: 

 

XVI. Ieder Burger mag zijne gevoelens uiten en verspreiden, op zoodanige wijze, als hij goedvind, des 

niet strijdig met het oogmerk der Maatschappij. De vrijheid der Druk-pers is heilig, mids de Geschriften 

met den naam van Uitgever, Drukker, of Schrijver, voorzien zijn. Dezen allen zijn, ten allen tijde, aan-

spraaklijk voor alle zoodanige bedrijven, door middel der Drukpers, ten aanzien van afzonderlijke Per-

soonen, of der gantsche Maatschappij, begaan, die door de Wet als misdaadig erkend zijn.
35

 

 

Met dit artikel was de vrijheid van drukpers weliswaar opgenomen in de constitutie, maar niet 

zonder beperkingen. Met name werd de uitingsvrijheid van orangisten begrensd door artikel 

35 in diezelfde Staatsregeling: 

 

‘Het Bataafsche Volk verklaart, voor altijd, van het grondgebied der Republiek gebannen te zijn alle de 

openbaare Voorstanders van het gewezen Stadhouderlijk Bestuur, binnen deze Republiek gewoond 

hebbende, en daaruit geweken zederd 1 Januarij 1795. Het verklaart, tevens, alle dezelver goederen en 

bezittingen, welke zullen blijken, op den 1 Januarij 1798, hun persoonlijk eigendom te zijn geweest, 

vervallen aan de Natie; zullende dezelven van haaren wege onder behoorlijke sequestratie [gerechtelijke 

bewaring] gebragt, en ten behoeve der Republiek verkogt worden.’
36

 

 

Naar aanleiding van dit artikel werden de gemeentebesturen belast met de taak aanhangers 

van het stadhouderlijk bestuur te verbannen. Op Ameland, waar de bevolking in 1798 nog 

steeds trouw was aan het Huis van Oranje-Nassau, werd op basis van artikel 35 opdracht 

gegeven om alle heraldische wapens van Oranje te vernietigen.
37

 In het gematigder politieke 

klimaat van na de staatsgreep in juni zou het Intermediair Wetgevend Lichaam op 26 juni 

1798 besluiten de activiteiten die naar aanleiding van artikel 35 van de Staatsregeling gestart 

waren, op te schorten.
38

 De zuivering van het ambtenarenapparaat en de verbanning van 

Oranjegezinden zouden hiermee worden beëindigd.  

 

 

 

                                                           
35

 Huygens ING, Constituties en Staatsregelingen Bataafse Tijd 1796, Ontwerp van Staatsregeling voor het 

Bataafse Volk, 107-108.  
36

 Ibidem, 109-110. 
37

 Rosendaal, De Nederlandse revolutie, 177. 
38

 Huygens ING, Informatieverzoeken Bataafs-Franse overheid 1795-1813, 

http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BataafsFranseBronnen/Browse/IvetProces?ProcesId=351, Verzoek 

26 juni 1798 (Laatst geraadpleegd 22-8-2017) 



104 

 

Orangistische oproeren 

De anti-orangistische maatregelen die in de eerste jaren na de Bataafse Omwenteling werden 

genomen, troffen alle lagen van de maatschappij. In de eerste maanden werden in 

verschillende steden orangistische sociëteiten en bijeenkomsten ontbonden en werd het 

verboden om oranjegekleurde tekens te dragen. Zo waren in de stad Leiden sommige leden 

van de stadsregering afgezet en onder huisarrest gesteld, omdat zij het ‘laagste Gemeen’ 

zouden hebben opgehitst tot het roepen van ‘Oranje boven’. Twee gewapende burgers 

moesten erop toezien dat deze verdachten hun straf uitzaten. De stadsregering in Gouda 

verplichtte al haar burgers reeds in februari 1795 tot afgifte van ‘Oranje-Vlaggen, met 

gedistingueerde tekens, benevens alle Inscriptien, Decoratien enz., betrekkelyk de 

Omwenteling van 1787’. Hiernaast stond er een verbod op het roepen van ‘Oranje boven!’ en 

het zingen van ‘Oranje’ liedjes. In Utrecht was dit niet anders. De Provisionele 

Representanten aldaar gingen hierin zelfs zo ver dat inwoners die zich hieraan schuldig 

maakten en zo de rust verstoorden, ‘naar exigentie van zaaken met de dood […] w[e]rden 

gestraft’.
39

 Ook het Hof van Friesland bepaalde dat het dragen of in het openbaar ophangen 

van oranjevlaggen of -linten strafbaar was en kon leiden tot verbanning, geseling of een 

zwaardere straf. Het roepen van ‘Oranje boven’ kon, ‘zo de omstandigheden zeer 

verzwaarende zyn, met geesselinge, brandteekening en bannissement voor altyd’ worden 

gestraft, zelfs met de dood.
40

 In Holland zagen de Provisionele Representanten zich 

genoodzaakt op 4 maart 1795 een proclamatie af te kondigen, waarin zij onder andere 

verboden om de ‘ordre van zaaken en van bestier’ in een hatelijk daglicht te zetten of 

proberen omver te werpen. Er mocht geen hoop worden gewekt op een tegenomwenteling en 

er mocht geen inbreuk gemaakt worden op de rechten van de mens.
41

  

Enkele jaren later zou de positie van Oranjegezinden in Holland verder verslechteren 

door het decreet van 19 juli 1798. Onrust in de stad Amsterdam deed de representanten van 

het Intermediair Uitvoerend Bewind besluiten een decreet uit te vaardigen, waarmee in het 

gewest Holland tegenstanders van het bestuur, die met hun openbare gesprekken andere 

burgers ophitsten of de hoop om een omwenteling versterkten, streng konden worden gestraft. 

Volgens een anonieme orangist maakten Bataven niet alleen levende orangisten het bestaan 

zuur. In Leeuwarden zouden revolutionairen, zo schrijft een anonieme auteur, zelfs de 
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stoffelijke overschotten van overleden ‘Prinsen en Prinsessen van Oranje’ uit de graven 

hebben gehaald, om deze vervolgens met minachting tegen de pilaren van de kerk te 

vermorzelen.
42

 Naast dit anonieme verslag zijn er nog twee stukken overgeleverd die dit 

voorval gedetailleerd beschrijven, waarmee de weerzin tussen Bataven en orangisten in 

Leeuwarden nog weer eens wordt benadrukt.
43

 

Oranjeaanhangers die openlijk hun verknochtheid aan het stadhouderlijk huis wilden 

uiten, moesten niet alleen oppassen dat de nieuwe machthebbers hen niet opmerkten, maar 

ook op hun hoede zijn voor mensen uit hun omgeving. De sociale controle in dorpen en 

steden was namelijk groot. Verdachte gebeurtenissen werden niet zelden gemeld aan de 

plaatselijke schout. Zo werd een drinkgelag in een herberg in Bergen, dat uitliep op een 

groepsgezang van orangistische liederen, opgemerkt door bezoekers van een 

tegenoverliggende herberg en gemeld bij de Bergense schout Joost Ivangh. Het is niet bekend 

welke gevolgen deze actie had. Over een gezelschap dat al feestend in de Zijpe Oranjeliederen 

zong, kwam meteen een klacht binnen bij het Comité van Justitie. Het bleef bij een berisping. 

Diezelfde sociale controle echter bood sommige openlijke Oranjeaanhangers ook 

bescherming. Navraag over een klacht over een bakker op Wieringerwaard, die een fles 

oranjebitter in ontvangst nam onder het roepen van ‘Oranje boven!’, leidde tot niets. Getuigen 

verklaarden niets te hebben gehoord en de zaak liep met een sisser af.
44

 

 Toch liet de Oranjeaanhang zich niet kennen. Ondanks het gevaar opgepakt en 

veroordeeld te worden, kwamen sommigen toch uit voor hun Oranjegezindheid. Hieruit blijkt 

dat de stadhouder in deze eerste jaren van de Bataafse Republiek allerminst was vergeten. Dit 

ging niet altijd goed. Zo werd Pieter Heerbels uit Leeuwarden ervan verdacht in een complot 

te zitten in het voordeel van de Prins van Oranje. Het doel van dit complot was de aristocratie 

uit de politiek te weren, door een samenwerking tussen patriotten en Oranjegezinden op te 

zetten en door de uitvoerende macht in handen te leggen van de erfprins. Het complot was 

voor de Criminele Justitie reden om Heerbels in zijn eigen huis in de nacht van 8 juni 1796, 

op een naar eigen zeggen ‘zeer onheusche wyze’, te arresteren. De ‘dienaaren’ brachten hem 

naar het Blokhuis, waar hij dertien dagen moest vastzitten, terwijl zijn vrouw en twee 

kinderen tot de ochtend van 9 juni in hun eigen huis werden opgesloten.
45

 In Den Haag stuitte 
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het Comité van Waakzaamheid op een winkelier die dozen verkocht met zowel oranje als 

zwarte kokardes. Een oranje kokarde kon ‘onzigtbaar worden gedragen’ als de zwarte 

kokarde, één van de symbolen die de Bataven droegen, hier overheen werd gedragen. Dit kan 

gezien worden als een stille vorm van verzet tegen het Bataafse bewind. De winkelier werd 

gearresteerd.
46

   

Er was ook sprake van minder stil verzet in de beginjaren van de Bataafse Republiek. 

Zo kwamen in september 1795 in Wageningen orangistische burgers heftig in opstand toen er 

een preek werd gehouden over het uitroepen van een Nationale Vergadering. Velen richtten 

uit protest hiertegen in de stad vernielingen aan patriotse huizen aan. Vanwege een 

geërfdendag waren er veel bewoners uit omringende dorpen in Wageningen samengekomen.
47

 

De voornaamste geërfden zaten met de magistraat in de herberg na, toen oproerige 

Oranjegezinden de herberg binnenkwamen om oranjebitter te eisen. Vervolgens gooiden ze 

met stenen en sloegen ze de ruiten in. De volgende twee dagen ging het Oranjeoproer door, 

waarna honderd Franse soldaten en een aantal vrijwilligers de oproerigen tot bedaren moesten 

brengen. Bij het zien van deze soldaten sloegen de laatsten op de vlucht. Dertig mannen 

sprongen in de gracht en zwommen naar de overkant. Vijftien of zestien oproerkraaiers 

werden bij de kraag gevat.
48

  

Ook Friesland kende een opmerkelijk voorbeeld van openlijk orangistisch verzet. Daar 

was het optreden van de orangist Abel Reitzes de directe aanleiding voor het uitbreken van 

het Kollumer Oproer.
49

 Deze ongeveer 25-jarige schippersknecht had zich in 1795 al eens 

schuldig gemaakt aan ‘Oranje baldaadigheeden’ in Groningen en was daarom naar het oosten 

van Friesland uitgeweken, waar hij bij zijn moeder te Burum inwoonde. Daar kwam hij op 28 

januari 1798 in opstand tegen de registratie voor de algemene dienstplicht, die de Nationale 

Vergadering op 13 september 1796 had ingevoerd voor mannen tussen de 18 en 40 jaar. Hij 

verzette zich tegen de inschrijving en kwam openlijk uit voor zijn politieke voorkeur: hij ‘riep 

Oranje boven, en herhaalde met brutaliteit, en onder de gruwelijkste uitdrukkingen 

veelmaalen die Oproerkreet’. In de nacht van 2 op 3 februari werd hij gevangen genomen. 

Een grote groep muitelingen, uit verschillende steden in Kollumerland samengekomen, 

sprong voor hem in de bres en trok met dat doel de secretarie van het gerecht binnen. 

Gewapend met ‘vorken, greepen, stokken, seissen, snaphaanen en houwers’, eisten zij Abels 
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vrijheid. Enkele dienaren van justitie lieten Abel vrij en namen de benen.
50

 De achtergebleven 

dienaren werden echter flink mishandeld door leden van de bende. Salomon Levy zou op 18 

maart 1798 ter dood worden veroordeeld vanwege zijn aandeel in het oproer. Ook 

oproerkraaier Jan Binnes werd op 20 februari 1797 onthoofd in Leeuwarden. De Friese 

machthebbers zagen in het Kollumer Oproer een ware bedreiging voor het voortbestaan van 

de Bataafse Republiek en gingen op zoek naar mogelijke prominente oproerkraaiers. Uit 

voorzorg werden zo’n dertig onschuldige Friese notabelen gearresteerd en in het Blokhuis 

gevangen gezet. Een enkeling werd op het schavot gegeseld ‘bij wijze van afschrikking’. 

Jacques Kuiper, die uitvoerig over dit Kollumer Oproer heeft geschreven, meent dat de 

strafmaat in Friesland voor politieke delinquenten aanvankelijk relatief licht was; zo werden 

twee mannen uit Ferwerderadeel destijds veroordeeld tot acht dagen water en brood vanwege 

het dragen van oranjelinten. Na zuivering van het Hof van Friesland in juli 1795 nam de 

repressie toe en werden er regelmatig straffen als verbanningen en gevangenisstraffen 

uitgedeeld. Ook lijfstraffen en veroordelingen tot het tuchthuis kwamen voor. Maar toen in 

juli 1797 het Hof weer van samenstelling was veranderd, zette een daling in van het aantal 

veroordelingen. Deze daling zette door in 1798. Dit had echter geen betrekking op deelnemers 

van het Kollumer Oproer; de laatste van hen werd pas op 5 juli 1798, op 76-jarige leeftijd, 

veroordeeld tot drie jaar verbanning.
51

  

Uit al deze voorbeelden blijkt dat Oranjeaanhangers van allerlei pluimage zich niet 

altijd iets aantrokken van de anti-orangistische maatregelen die werden getroffen. In deze 

eerste drie jaren van de Bataafse Republiek was er nog altijd een redelijk actieve 

Oranjegezinde onderstroom, die door middel van acties op straat of op papier voor zijn 

politieke voorkeur uit durfde te komen.  

 

 

4.3 De Omwenteling als uitdaging 

 

De politiek in de jaren 1795-1798 en de veranderende opvattingen daarover, leidden tot 

weerstand onder orangisten. Ondanks dat de vrijheid van drukpers in theorie niet voor 

orangisten opging, wisten sommigen van hen de Bataven toch van repliek te dienen. In 

boeken en pamfletten lieten enkele orangisten zich uit over de nieuwe politieke koers. Terwijl 
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de Bataven het debat over de vrijheid van drukpers voerden, wist een enkeling een 

tegendraadse tekst te produceren. Maatregelen tegen dit vermeende misbruik van de pers 

werden in dit stadium nog vooral achteraf getroffen. Centraal in deze paragraaf staan de 

eerdergenoemden Tollius, Van der Aa en Verbrugge. Zij behoorden tot de weinigen die in 

deze periode niet alleen voor hun politieke voorkeur uitkwamen, maar ook hun visie op de 

staatsinrichting durfden te publiceren. Via hen zijn wij in staat om het orangistische 

tegengeluid in de Bataafse Republiek te construeren. Zij laten zien dat dit tegengeluid verder 

ging dan pro-stadhouderlijke leuzen en opstandjes tegen het nieuwe bewind.  

 Herman Tollius, geboren in Breda, was van huis uit jurist. Nadat hij in Leiden 

gepromoveerd was en in Den Haag als advocaat had gewerkt, werd hij achtereenvolgens 

hoogleraar oude letteren in Harderwijk en hoogleraar geschiedenis en Grieks in Amsterdam. 

In 1785 benoemde Willem V hem, samen met de Brunswijkse luitenant-kapitein Henri 

Guillaume Jacques de Stamford, tot leermeester van zijn drie kinderen.
52

 Vanaf dat moment 

was Tollius nauw verbonden aan het Huis van Oranje-Nassau. In 1787 vertrok hij tijdelijk 

zelfs met de stadhouderlijke familie naar Gelderland. Tollius volgde, op verzoek van 

Wilhelmina maar zeer tegen zijn zin, erfprins Willem Frederik naar Leiden, waar de laatste 

studeerde, en werd lid van de domeinraad van Willem V.
53

 In 1795 zag hij zich, net als de 

stadhouderlijke familie, genoodzaakt te vertrekken uit de Bataafse Republiek. Hij verhuisde 

naar Osnabrück en Brunswijk, alwaar Louise hem onder haar hoede nam. In Brunswijk was 

hij leider van het bureau van correspondentie, diende hij de stadhouderlijke familie van advies 

en nam hij een belangrijke positie in bij onderhandelingen. Het werk dat hier van hem 

besproken wordt, is verschenen tijdens zijn verblijf in Duitsland.
54

 In 1809 keerde hij terug 

naar Nederland, waar hij achtereenvolgens de positie van hoogleraar in de statistiek en 

diplomatie en vervolgens in Grieks en Latijn vervulde te Leiden. Op 29 maart 1814 zou hij 

zijn raadgevende positie weer innemen bij de Vergadering van Notabelen, waar over een 

ontwerp-grondwet werd beslist.
55

 

 De in Leiden geboren Cornelis van der Aa bleef, in tegenstelling tot Tollius, na de 

Omwenteling in de Bataafse Republiek wonen en ondervond daardoor veel hinder van de 

maatregelen die de Bataafse bestuurders hadden getroffen. Van der Aa had zich in 1770 in 

Haarlem gevestigd als boekbinder en – handelaar. Hij klom al gauw op binnen deze wereld. 

Zo werd hij niet alleen deken van het boekverkopergilde, maar ook boekbinder van de 
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Haarlemse secretarie, hoofdleverancier van de Latijnse school en drukker van het 

kleinzegel.
56

 In 1791 aanvaardde Van der Aa de post van officier en secretaris in de 

schuttersraad, waarmee hij openlijk partij koos voor het toen nog zeer prinsgezinde 

stadbestuur. Na de Omwenteling in januari 1795 werd hij, vanwege zijn politieke voorkeur, 

achtereenvolgens ontslagen van zijn taken in de schuttersraad en als boekbinder van de 

secretarie van Haarlem. Een jaar later zou hij tot vijf jaren opsluiting in het tucht -en werkhuis 

in die stad en eeuwige verbanning uit Holland en West-Friesland worden veroordeeld, omdat 

hij een anti-revolutionair werk had verkocht.
57

 Hij uitte zijn frustratie hierover in een werkje 

getiteld Myne politicque denkwyze vrymoedig geschetst, dat gretig aftrek vond.
58

 De 

ervaringen die Van der Aa tijdens de Bataafse Republiek had opgedaan, hadden hem er niet 

toe verleid zijn politieke ideeën voortaan voor zich te houden. In 1796 zou hij, vlak voor hij 

werd opgesloten in het werk- en tuchthuis in Haarlem, Iets over de vryheid publiceren, waarin 

hij uitlegde waarom de Bataafse vrijheid volgens hem geen vrijheid genoemd mocht worden. 

In 1807 zou hij weer opgepakt worden vanwege het al in 1801 gepubliceerde Project van 

Inteekening, waarin hij de toestand in Nederland aan het einde van achttiende eeuw sterk 

veroordeelde. 

 Het leven van Philippus Verbrugge spreekt van deze drie misschien wel het meest tot 

de verbeelding. Deze in 1750 geboren Deventenaar begon zijn werkende leven als 

gereformeerd predikant in Koedijk. Wegens verschillende conflicten werd hij vier jaren later 

echter uit zijn ambt gezet, waarna hij begon met schrijven. In het begin van zijn loopbaan als 

publicist was Verbrugge nog patriots, maar al gauw kwam zijn Oranjegezindheid om de hoek 

kijken. Hij kwam in contact met de Drentse drost S.P.A. van Heiden Reinestein (1740-1806), 

met wie hij sprak over het oprichten van De Post naar den Neder-Rhijn, het orangistische 

antwoord op het patriotse De Post van den Neder-Rhijn. Als anonieme auteur zou hij een 

jaarlijks pensioen van 900 gulden van het stadhouderlijk hof krijgen. Een jaar na de oprichting 

kwam er echter een einde aan het tijdschrift en werd Verbrugge opgepakt, vanwege het 

plaatsen van een kritische brief aan het stadsbestuur van Gouda. Bilderdijk verdedigde hem in 

deze zaak. In de periode die volgde lanceerde Verbrugge verschillende tijdschriften, die 

allemaal geen lang leven beschoren waren. Ondertussen had het stadhouderlijk hof besloten 

Verbrugges pensioen af te kopen, omdat de reputatie van de publicist het hof geen goed deed. 

Verbrugge ging echter door met schrijven, wat tot gevolg had dat er aan de relatie met het 
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Huis van Oranje-Nassau helemaal een einde kwam. In 1796 liet Verbrugge weer van zich 

horen met De Historie, naar aanleiding waarvan hij werd gearresteerd en zes weken werd 

vasthouden door het Comité van Waakzaamheid in Amsterdam. In juni 1797 bezorgde zijn 

werk Over de duurzaamheid hem zijn volgende veroordeling tot geseling op het schavot voor 

het bordes van het stadhuis, vijf jaren rasphuis en twaalf jaren verbanning uit Holland. Toen 

hij in 1801 weer vrijkwam, vertrok hij voor korte tijd naar het Duitse Nordhorn, waarna hij 

weer naar Amsterdam terugkeerde. In 1804 zou hij nog een keer in aanraking komen met 

justitie. Vanwege weer een opruiende publicatie ontnam het Staatsbewind hem toen zijn 

burgerrecht.
59

 

 

 

Bataafs burgerschap 

 

‘Hunne Broederschap is een dekmantel van eigen belang en heerschzucht, hunne Gelykheid is 

Godönteerend en ontuitvoerlyk, hunne Vryheid is een samenweefsel van moedwillige losbandigheid en 

verhulde Slaverny, en hun geheel ontwerp van Staatsvervorming gaat zwanger van dwaalingen, van 

onrecht en van verderf.’
60

  

 

Het was duidelijk dat Tollius niets moest hebben van de Bataafse politieke idealen. In zijn 

verweer tegen alle vernieuwingen hamerde hij op het behoud van de oude constitutie en stelde 

zich daarmee behoudend en soms zelfs reactionair op. De veranderingen in het politieke 

landschap waren dan ook niet gering.  

Prinsgezinde stadsbesturen hadden plaatsgemaakt voor nieuwe bewindvoerders en in 

navolging van Holland waren ook de andere gewesten ertoe overgegaan een verklaring van de 

Rechten van de Mens en Burger uit te vaardigen. Deze verklaringen leken sterk op de Franse 

verklaringen van 1789 en 1793 en ook op de Bills of Rights van de verschillende Amerikaanse 

deelstaten, zij het in mindere mate.
61

 In de Nationale Vergadering, die vanaf 1 maart 1796 de 
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oude Staten-Generaal verving, werd onder leiding van de Rotterdamse advocaat Pieter Paulus 

hevig gedebatteerd over de te varen politieke koers. Geïnspireerd door de ideeën van de 

patriottenbeweging en de Amerikaanse en Franse Revolutie, ontwikkelden de Bataven eigen 

politieke ideeën. Verlichte denkers als Locke, Montesquieu, Rousseau, Price, Priestley en 

Paine werden op een heel eigen wijze geïnterpreteerd en toegeëigend. Oude republikeinse 

opvattingen speelden hierin nog steeds een belangrijke rol. Zo stond het klassiek 

republikeinse idee dat burgers hun staat zelf moesten regeren en dus een permanent actieve 

rol in het politieke proces dienden te hebben, nog steeds centraal. Daarbij stond het kenmerk 

van politieke deugd, waarbij de burger zijn eigenbelang voor het algemeen belang van de 

politieke gemeenschap opofferde, hoog in het vaandel.
62

  

Volgens Mart Rutjes kwam daarnaast het gelijkheidsdenken hierin, meer dan 

voorheen, voorop te staan en diende dit als uitgangspunt bij veel politieke hervormingen. Het 

was de basis waarop de pas gecreëerde eenheidsstaat was gebouwd. Erfelijke titels en gilden 

bestonden niet langer in de Bataafse Republiek en de bevoorrechte Gereformeerde Kerk werd 

gelijkgesteld aan andere kerken.
63

 De eenheidsstaat moest de machtsverschillen tussen de 

gewesten wegnemen en ertoe bijdragen dat het Nederlandse volk een eenheid werd. Dat volk 

was soeverein in de democratie die de Bataafse Republiek was geworden. Een geschreven 

grondwet en verkiezingen zorgden ervoor dat de wil van het volk vertegenwoordigd was en 

verwoord werd. Het oude stadsburgerschap was daarmee uitgegroeid tot een 

staatsburgerschap en het onderscheid tussen mens en burger was opgeheven. Bataven voerden 

hevige debatten over wie dit staatsburgerschap toekwam en zijn stem dus mocht laten gelden. 

In beginsel kwamen alle inwoners die zich nuttig maakten voor de maatschappij, in 

aanmerking voor het stemrecht – ook plattelandsbewoners en inwoners met een laag inkomen. 

De grenzen van het gelijkheidsdenken waren echter beperkt: vrouwen, mannen tot 20 jaar, 

onder curatele gestelden, failliet en eerloos verklaarden, gevangenen en bedeelden werden 

uitgesloten van het stemrecht. Zij behoorden niet tot de ‘juridisch, financieel en fysiek 

onafhankelijke personen’ die wel over het stemrecht mochten beschikken.
64

 Hoewel sommige 

Bataven van mening waren dat het verlenen van stemrecht aan orangisten een einde zou 

maken aan de tweedracht en de eenheid in het land dus zou vergroten, werden orangisten toch 
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politiek buitenspel gezet. Vanaf de staatsgreep van 22 januari 1798 werden hier federalisten 

en gematigden aan toegevoegd. Over de participatie van Joden bestond een hevig debat, maar 

uiteindelijk werd besloten het stemrecht wel aan hen toe te kennen. Hoewel Joden in sociaal-

cultureel opzicht werden beschouwd als een aparte groep, werd besloten hen juridisch gelijk 

te stellen aan andere burgers.
65

 Door al deze veranderingen liet de Bataafse Republiek de 

zeventiende- en achttiende-eeuwse Republiek achter zich.  

 

 

De eenheidsstaat 

Het idee van een eenheidsstaat was pas na 1787 ontstaan onder de patriotten. Tot die tijd 

hadden zij, net als orangisten, vastgehouden aan de federale structuur van de Republiek. De 

federale staat lag immers in het verlengde van regentesk tegenwicht tegen de centrale positie 

van de stadhouder. De pogingen om het stadhouderlijk bestuur te hervormen hadden echter tot 

niets geleid. Ondertussen zagen zij hoe in Frankrijk de revolutionaire idealen wél werden 

bereikt binnen de eenheidsstaat. Dit was van grote invloed op zowel de patriotten die zich 

sinds 1787 in Frankrijk ophielden, als op degenen in de Republiek zelf. De federale structuur 

in de Republiek moest daardoor, zo nemen veel historici aan, plaats maken voor een 

eenheidsstaat naar Frans voorbeeld.
66

 De uitroeping van de Bataafse Republiek een paar jaren 

later betekende echter niet dat alle Bataven het eens waren over de invoering van een 

eenheidsstaat. Eén van de grootste tegenstanders was de Overijsselse staatsman Gerard 

Dumbar, die zijn lezers met de Amerikaanse Federalist papers om de oren sloeg. Hij was 

ervan overtuigd dat de Bataafse Republiek het Amerikaanse federale systeem als voorbeeld 

zou moeten nemen, omdat dit systeem de meeste vrijheid bood aan de strijd tussen 

verschillende facties. Hiermee zou worden voorkomen dat een meerderheid van de 

representanten een te grote macht zou krijgen en het algemeen belang uit het oog zou 

verliezen.
67

 Ook de gewesten Friesland en Zeeland hadden grote moeite hun gewestelijke 

soevereiniteit op te geven.
68

 De roep om een eenheidsstaat werd echter steeds luider. Eén van 

de belangrijkste argumenten voor invoering van de eenheidsstaat was dat deze de Republiek 

minder kwetsbaar maakte voor het gevaar ten onder te gaan aan interne verdeeldheden of 
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oorlogen waarbij snelheid van handelen vereist was. Vóór de Omwenteling was dit probleem 

grotendeels opgelost door de stadhouder, die met zijn haast monarchale positie krachtdadig 

kon optreden. Aangezien de herinvoering van het stadhouderschap uitgesloten was, moest een 

eenheidsstaat met een centraal bestuur dit probleem oplossen. Het federalisme werd 

beschouwd als ouderwetse staatsvorm, verbonden aan de oude Republiek, en bovendien 

onverenigbaar met het principe van volkssoevereiniteit waarbij het Bataafse volk als één 

geheel werd gezien.
69

 Hoewel de oude bestuursstructuur tijdens het eerste jaar van de 

Bataafse Republiek gehandhaafd bleef, maakten de oude Staten-Generaal zoals gezegd op 1 

maart 1796 plaats voor een Nationale Vergadering. 

Orangisten, verknocht als zij waren aan het oude bestel, waren fel gekant tegen de 

invoering van de eenheidsstaat. Van Hogendorp, die in de zomer van 1795 een memorie van 

160 pagina’s schreef over de gebeurtenissen in de afgelopen periode, was overtuigd van de 

voordelen van de federale staat boven een eenheidsstaat. Hoewel hij inzag dat een sterker 

‘algemeen bestuur’ zijn voordelen had, meende hij dat de invoering van een eenheidsstaat 

juist tot verdeeldheid zou leiden: ‘ik meen, algemeen ongenoegen, wantrouwen, verwarring, 

opstand en eindelijk een geheel gemis van al het heilzaame der Huishoudelijke Regeeringen’ 

[van de provincies en steden].
70

 In tegenstelling tot de eenheidsstaat, diende de federale staat 

namelijk de belangen van de afzonderlijke gewesten en steden. Het gevaar dreigde dan ook, 

zo stelde Verbrugge, dat in een eenheidsstaat gewesten en inwoners zich zouden moeten 

schikken naar de wensen van de Nationale Vergadering en daardoor hun federale rechten en 

vrijheden moesten opgeven. Het zou daardoor lijken alsof de Republiek werd geregeerd door 

een ‘éénhoofdigden Scepter’.
71

 Dat dit risico ook in een stadhouderlijke regering besloten lag, 

waarvoor de patriotten altijd hadden gewaarschuwd, negeerde Verbrugge voor het gemak. 

Tollius attendeerde zijn lezers op nog een ander gevaar dat op de loer lag in een eenheidsstaat, 

namelijk dat de een-en-ondeelbaarheid van de Bataafse Republiek vooral gunstig zou 

uitpakken voor Holland. Dit gewest zou alle andere gewesten in een afhankelijke positie 

plaatsen. Niet alleen raakten op deze manier de andere gewesten hun vrijheden en rechten 

kwijt, ook zouden zij moeten opdraaien voor de financiële schuld van Holland. Dit gewest 

zou alle macht en aandacht naar zich toetrekken en vestigingsplaats zijn van alle belangrijke 

handelspunten, de meest vooraanstaande universiteit en het grootste gerechtsgebouw.
72

 

                                                           
69

 Ibidem, 46-52. 
70

 ‘Memorie’ in: G.K. van Hogendorp, BrG, derde deel 1788-1813 (’s-Gravenhage 1876) 87-145, aldaar 90. 
71

 Philippus Verbrugge, Over de duurzaamheid, of onduurzaamheid, des nieuwen Nederlandschen 

staatsgebouws (Amsterdam etc. 1797) 144. 
72

 [Tollius], Nederland’s staatsgebreken, 165-169.  



114 

 

Hoewel dit gevaar eveneens een rol had gespeeld binnen de Unie van Utrecht, had het 

stadhouderschap het evenwicht tussen de gewesten steeds hersteld en bevorderd, zo stelden de 

orangisten. De stadhouders hadden gefungeerd als scheidsrechters die de verschillen tussen de 

gewesten en steden oplosten. Zij hadden het land voor nog grotere verdeeldheden en 

scheuringen behoed.
73

 Tollius concludeerde dan ook dat de wijsheid van de Unie van Utrecht 

ver uitstrekte boven het unitarisme van zijn ‘lichtzinniger en baatzuchtiger Tydgenooten’.
74

 

Opvallend genoeg lijkt de komst van een geschreven grondwet niet als groot probleem 

te zijn ervaren. Van der Aa betoogde weliswaar dat de Unie van Utrecht Nederlands eerste 

grondwet was en daarom beschouwd moest worden als een ‘meesterstuk van Staatkunde’, 

maar hij verzette zich niet tegen invoering van een nieuwe grondwet.
75

 Hoewel genoemde 

orangisten zich wel keerden tegen de nieuwe regeringsvorm en de verschillende vrijheden en 

rechten die in de grondwet waren opgenomen, lijken zij het bestaan van een geschreven 

grondwet te hebben geaccepteerd.  

Veel Bataven waren in de discussie over de invoering van de eenheidsstaat van 

mening dat representanten niet aan hun kiezers gebonden zouden moeten zijn door middel van 

last en ruggespraak. Het was daarnaast niet goed kiezers te verplichten een afgevaardigde uit 

de eigen regio te kiezen. In een eenheidsstaat vielen volgens hen staat en natie namelijk 

samen en werd ‘het’ Nederlandse volk als geheel vertegenwoordigd.
76

 Tollius stelde zich 

hiertegen in het verweer. Hij liet zien dat juist een federale staat het algemeen belang heel 

goed diende. Ter verbetering van de oude Republiek stelde hij een aantal ‘genees-middelen’ 

voor.
77

 Belangrijk was dat de Unie van Utrecht gehandhaafd bleef. Dit verdrag uit 1579 was 

volgens Tollius ‘verre verkieslijker […] dan het involgen van den tuimelgeest der tijden in het 

hervormen van Staten op gevaarlijke grondbeginsels’, en diende dus, met enige aanpassingen 

weliswaar, behouden te blijven.
78

 Het verdrag behield de federale structuur van de Republiek, 

terwijl ondertussen de nodige ‘eenheid van wil en macht’ behouden bleef.
79

 Hij erkende het 

probleem dat afzonderlijke gewesten dwars konden liggen bij besluiten die door de staat als 

geheel werden genomen. Het treffen van zogenaamde ‘schikkingen’ tussen gewesten zou 

hiervoor één van de oplossingen kunnen zijn. Deze schikkingen zorgden er in het 

besluitvormingsproces voor dat er altijd een meerderheid werd gehaald. Zo kon Holland niet 
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dwarsliggen als de zes andere gewesten het met elkaar eens waren en moesten twee gewesten 

zich aanpassen als de overige vijf – inclusief Holland – eensgezind waren. Een andere 

oplossing bood de instelling van een bepaald aantal ‘Scheidslieden’, die zouden kunnen 

bemiddelen bij mogelijke geschillen tussen gewesten, steden, of tussen gewesten en de 

stadhouder. Dit was weliswaar een taak van de stadhouder, maar vergeten werd nog wel eens 

dat deze zelf ook deel kon uitmaken van een onenigheid. Bovendien was niet geheel duidelijk 

op basis waarvan de stadhouder als ‘scheidsman’ was aangesteld.
80

 Ook pleitte Tollius voor 

het herstel van het oorspronkelijke gezag van de Raad van State, dat deze raad had bij de 

instelling ervan in 1585. Waar in de Staten-Generaal slechts de belangen van de afzonderlijke 

gewesten samen werden gebracht, diende de Raad van State daadwerkelijk het algemeen 

belang, zo stelde Tollius:  

 

‘Deze Raad, wiens leden bye ede aan het algemeen belang der Unie, met uitsluiting van alle rugzicht op 

hunne Gewesten, verbonden zyn en niet op elke voorvallende gelegenheid den last hunner Principalen, 

maar alleen de bevordering de gemeene zaak te volgen hebben […] was alleszins geschikt geweest om 

het algemeen bestuur te blyven voeren.’
81

 

 

Ook een heroprichting van de Landraad, waarin niet de belangen van de gewesten, maar het 

algemeen belang werd gediend, zou een oplossing kunnen bieden. Hierdoor zou een 

‘opperbewind’ ontstaan, ‘by welke de algemeene wil en kracht zouden bestuurd worden door 

het algemeene belang’.
82

 Opvallend is dat Tollius hier, net als de radicale unitaristische 

Bataven van de staatsgreep in januari 1798, het algemeen belang loskoppelde van het principe 

van last en ruggespraak. Blijkbaar vonden beide uitersten elkaar hier in de overtuiging dat een 

te nauwe band tussen representant en gewest het algemeen belang in de weg stond. 

 Ook Van Hogendorp had in zijn memorie voorstellen gedaan om de oude constitutie te 

verbeteren. Hij meende dat de ‘Bondgenootschappelijke Regeering […] gegrond op de Unie 

van Utrecht’ niet langer voldeed aan de huidige situatie. De Unie was in een heel andere tijd 

opgericht en was niet met de veranderde tijd mee gegroeid. Van Hogendorp wilde in deze 

memorie dan ook niet te veel aandacht besteden aan de Unie van Utrecht; het ging volgens 

hem immers om de praktijk, die inmiddels was afgedwaald van wat er in dit verdrag stond. 

Het belangrijkste probleem in de oude Republiek was, zo stelde hij, ‘de zwakheid der 

algemeene Regeering’. Net als Tollius legde ook Van Hogendorp de oorzaak hiervoor bij de 
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grote invloed van de Staten-Generaal, die teveel gebonden was aan de belangen van de 

afzonderlijke gewesten. Het was vooral op dit niveau dat er veranderingen moesten 

plaatsvinden, wilde men de politieke situatie verbeteren.
83

 Van Hogendorp beargumenteerde 

dat er, om het algemeen belang meer te dienen, een ‘Hoogste Vergadering’ moest komen 

waarin het ‘Oppergezag van het bondgenootschap’ was gehuisvest en die niet door last en 

ruggespraak aan de gewesten gebonden was. Tegelijkertijd zouden de gewestelijke en 

stedelijke regeringen gewoon kunnen blijven bestaan. De taken en beperkingen van deze 

‘Hoogste Vergadering’ moesten in een ‘grondwet van Staat, door een nieuwe Unie’ 

vastgelegd worden. Elke zes jaar konden nieuwe leden zitting nemen of, als zij goed gedrag 

vertoonden, nog langer aanblijven. Elk gewest zond, naar evenredigheid van de lasten die een 

gewest afdroeg, de meest ‘aanzienlijke en kundige’ afgevaardigden naar deze vergadering. 

Wel moest worden voorkomen dat bij een stemming, die in tegenstelling tot de oude Staten-

Generaal hoofdelijk plaatsvond, de afgevaardigden van Holland altijd in de meerderheid 

zouden zijn. De wetten door deze Vergadering gemaakt, werden uitgevoerd door 

verschillende colleges en departementen, die op hun beurt onder de stadhouder waren 

verenigd. Waar de uitvoerende macht verantwoording schuldig was aan de Vergadering, bleef 

de stadhouder vrij van verantwoordelijkheid.
84

 

 Zowel Van Hogendorp als Tollius beargumenteerde dat een federale staat, waarin het 

stadhouderschap behouden bleef, het algemeen belang net zo goed kon dienen als een 

eenheidsstaat. Zij keken echter verder dan behoud van de oude constitutie. De betogen van 

beide orangisten laten zien dat ook zij overtuigd waren van de noodzaak de oude constitutie te 

hervormen. In tegenstelling tot de patriotten en Bataven wensten zij geen volledige omkering 

van de politiek, maar pleitten voor een institutionele aanpassing. Daarmee braken zij met het 

grotendeels defensieve karakter dat het orangistische betoog tot dan toe kenmerkte. 

 

 

Representatie 

De ‘volksregering bij representatie’, in voorgaande jaren hét onderwerp van politiek debat, 

werd in de Bataafse Republiek daadwerkelijk ingevoerd. Het laatste woord was hierover 

echter nog niet gezegd. De invoering ervan leidde vooral tot spanning tussen het idee van 

volkssoevereiniteit en dat van representatie. Veel Bataven pleitten ervoor dat representanten 

onafhankelijk van hun kiezers konden regeren; de volksvergadering zou een soeverein 
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wetgevend lichaam moeten zijn. Hoewel het radicale Bataven tegen de borst stuitte dat dit niet 

helemaal in overeenstemming te brengen was met het idee van een soeverein volk, werd deze 

visie na de staatsgreep in januari 1798 toch vastgelegd in de Staatsregeling. Verwijzend naar 

het werk van Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836), dat vooral door de Franse 

revolutionairen veel was geraadpleegd, beargumenteerden zij dat de wil van het volk pas werd 

verwoord en gehoord op het moment dat het werd vertegenwoordigd. Het parlement 

verbeeldde het volk.
85

 Om deze meer autonome rol van de volksvertegenwoordiging wat meer 

prestige te geven en zo tot een symbool van de natie te maken, bepaalde het 

Vertegenwoordigende Lichaam in mei 1798 zelfs dat de leden een zwart kostuum moesten 

dragen.
86

 

De argumenten die orangisten tegen een representatieve regering inbrachten, waren 

niet nieuw. Net als voorgaande jaren hamerden zij op het gevaar van omkoping en verleiding 

van representanten, dat vele malen groter was dan bij een kleine groep van ervaren 

bewindslieden.
87

 Daarnaast zou het algemeen belang in gevaar komen, onder de drang van de 

vele tegengestelde inzichten die met de grote hoeveelheden geraadpleegde stemmen naar 

boven zouden komen.
88

 Verder waren verkiezingen helemaal niet zo bevorderlijk voor de 

vrijheid als de Bataven beweerden. De regering zou bestaan uit representanten die als 

‘Kwakzalvers en Bedriegers’ de stemmen van onwetende kiezers hadden weten te ronselen en 

op die manier hun eigen belangen nastreefden.
89

 Tollius vroeg zich bovendien af of men wel 

gelukkiger zou worden van een meer rechtstreekse invloed op de keus van 

vertegenwoordigers.
90

 

Waar in contrarevolutionaire jaren nog hele boekwerken werden gewijd aan het wel of 

niet bestaan van volkssoevereiniteit, was dit onderwerp nu als vanzelfsprekend onderdeel 

geworden van een grotere discussie over de staatsvorm en de invulling daarvan. Niet langer 

maakten de soms onnavolgbare historische redenaties, waarmee Oranjegezinden hadden 

geprobeerd aan te tonen dat volkssoevereiniteit geen precedent had in de geschiedenis van de 

Republiek, het grootste gedeelte uit van het orangistische betoog. Volkssoevereiniteit was nu 

een van de onderwerpen naast bijvoorbeeld de betekenis van vrijheid of de invloed van het 

Bataafse gelijkheidsideaal op het leven van orangisten. Toch vonden er opvallende 

ontwikkelingen plaats in het denken over volkssoevereiniteit. Geheel tegen het orangistische 
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betoog van voorgaande jaren in, was Van der Aa inmiddels zelfs overtuigd van het bestaan 

van volkssoevereiniteit. Na het lezen van Pieter Paulus’ Nut der stadhouderlijke regering 

aangetoond (1773) meende hij weliswaar dat een staats- en stadhouderlijke of gemengde 

regering te verkiezen was boven een stadhouderloze, maar stemde hij in met het idee dat de 

soevereiniteit in deze regering bij het volk lag. Dit is opmerkelijk, aangezien in de periode 

vóór de Bataafse Republiek orangisten er over het algemeen naar neigden de soevereiniteit bij 

de Staten te leggen. Van der Aa betoogde echter dat het volk via vertegenwoordigers zijn 

soevereine macht uitoefende. De macht en kunde van deze representanten moesten wel 

geëerbiedigd worden, dus van een zekere ondergeschiktheid van het volk was nog steeds 

sprake.
91

 Over wie deze representanten waren of op basis waarvan zij tot representant 

verkozen konden worden, schrijft Van der Aa niets. Dit was op zich niet heel vreemd, 

aangezien hier onder Bataven deze eerste jaren ook nog veel over werd gediscusieerd.
92

 

Verbrugge gebruikte de spanning tussen volkssoevereiniteit en representatie om aan te 

tonen dat de vertegenwoordigende volksregering, naar Bataafs ideaal, zelfs helemaal niet 

ingevoerd kón worden. Het idee van ondeelbare en onvervreemdbare volkssoevereiniteit had 

immers tot gevolg dat deze niet kon worden overgedragen aan representanten, hoezeer het 

volk dat ook wilde.
93

 Om het ongelijk van de Bataven nog eens te benadrukken, beweerde 

Verbrugge dat volkssoevereiniteit bovendien ook prima verenigbaar was met andere 

regeringsvormen. Verwijzend naar de ‘welversneede pen’ van federalist Hendrik Cras – 

volgens Verbrugge ‘eene der schranderste en geleerdste Mannen van deeze Eeuw’ – liet 

Verbrugge zien dat als het volk de oppermacht bezat, het dus zelf mocht bepalen door welke 

regeringsvorm het geregeerd werd.
94

 Cras stelde echter dat het volk, zo lang het niet zijn eigen 

regeringsvorm mocht bepalen, niet zo soeverein was als de Bataven beweerden.
95

  

Het is opvallend dat Verbrugge hier Cras aanhaalt. De laatste was weliswaar net als 

vele orangisten federalist, maar behoorde nog steeds tot het Bataafse kamp. Door toch naar 

deze Amsterdamse hoogleraar te verwijzen, lijkt het alsof Verbrugge een wij-zij cultuur wilde 

aanwakkeren, waarbij Cras dichter bij het orangistische kamp leek te staan dan bij het 
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Bataafse. Het feit dat Cras na de radicale staatsgreep van januari 1798 tijdelijk uit zijn functie 

werd ontheven en zo net als veel orangisten de nadelige gevolgen van het radicale Bataafse 

bewind van dat moment ondervond, maakt dit beeld alleen maar sterker.  

In zijn in 1797 gepubliceerde Over de duurzaamheid legde Verbrugge uit dat de 

invoering van een volkomen volksregering eveneens geen wonderen zou verrichten. De 

Nationale Vergadering zou meer macht krijgen dan de onafhankelijkste koning ooit gehad 

had. Aangezien niet van alle burgers verwacht kon worden dat zij verstand hadden van 

regeringszaken en de relaties met het buitenland konden onderhouden, zouden net als tijdens 

voorgaande jaren, leden van aristocratische families regeringsposten monopoliseren.
96

  

Verbrugges houding ten opzichte van het begrip aristocratie was dubbel. Enerzijds 

waarschuwde hij voor de aristocratische praktijken als omkoping en het vooropstellen van het 

eigen belang. Anderzijds was hij voorstander van een beperkte groep machthebbers, die de 

volkswil moest vertegenwoordigen. Hij zag echter niet in waarom een heel nieuw systeem 

van representatie ingevoerd moest worden; de Staten, de vroedschappen en ridderschappen in 

de oude Republiek hadden immers ook het hele volk vertegenwoordigd.
97

 Een orangist als 

Verbrugge gaf dus niet, zoals de patriotten en later de Bataven, uitsluitend een negatieve 

invulling aan het begrip aristocratie. Ook Tollius pleitte ervoor de ‘aanzienlykste Geslachten’ 

de meeste inspraak in het landsbestuur te geven. Zij waren door hun erfelijke waardigheden 

en hun bezittingen verbonden met het vaderland en zouden daarom hun best doen de welvaart 

van de Republiek te behouden. Wat zou er van het land moeten worden als de bestuurders 

gekozen zouden worden door de ‘enkele en onbestuurde keuze der menigte’?
98

 Om dit te 

voorkomen stelde Tollius voor regeringsleden trapsgewijs te laten benoemen. In de steden 

bijvoorbeeld zouden de gilden en de burgerij enkele kandidaten kunnen voordragen, waaruit 

‘het Hooft van de Republiek’ vervolgens bepaalde kandidaten zou benoemen. Op deze manier 

zou het land bestuurd worden door betrouwbare, eerlijke en verstandige 

vertegenwoordigers.
99

 Tegelijkertijd waarschuwde Tollius voor aristocratische eigenschappen 

zoals ‘eerzucht, rykdom en list’, waardoor de nieuwe bewindslieden, meer dan de vorige 

bestuurders, werden geleid. Hij riep dan ook op om niet alleen de rijkste mensen tot nieuwe 

bestuurders te kiezen, maar ook de ‘vroedste’. Uit de adel kon in dit opzicht het best geput 

worden: edelen waren niet alleen door hun bezittingen, maar ook door hun erfelijke 

voorrechten aan het land gebonden en hadden er dus belang bij om de Republiek goed te 
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besturen. Tot regenten mochten alleen diegenen worden gekozen die zich nuttig voor de 

maatschappij hadden gemaakt. Burgers met een bedrijf zouden geschikter zijn voor het 

landsbestuur dan ‘eenvoudige Renteniers’.
100

 

Ook Bataven stelden eisen aan vertegenwoordigers; zij moesten onder meer over een 

brede algemene kennis beschikken en deugdzaam zijn. Het was belangrijk dat 

vertegenwoordigers het volk zo goed mogelijk dienden en dat kon alleen als zij zich nederig 

en onbaatzuchtig opstelden. Zij kregen dan ook geen salaris, maar slechts een financiële 

vergoeding; politieke ambitie werd niet geaccepteerd. Hiernaast zorgden verkiezingen voor 

een ‘regering van besten’. Bataven gaven de voorkeur aan dit aristocratische element, boven 

dat van loting. Het was Montesquieu die er in zijn De l’esprit des lois (1748) op had gewezen 

dat verkiezingen in een democratie het principe van gelijkheid ondermijnden. Om dit te 

voorkomen, zo stelde hij, moest het bestuur in een democratie tot stand komen door middel 

van loting. Verkiezingen behoorden volgens hem tot een aristocratie.
101

 Bataven stelden zich 

hiertegen in het verweer; volgens hen was loting onuitvoerbaar. In de Bataafse Republiek was 

democratie wel degelijk te verenigen met verkiezingen; iedereen was immers gelijk om 

verkozen te worden. Toch wensten Bataven met nadruk de vorming van een ‘aristocratie’ te 

voorkomen. Een bezitseis was dan ook niet opgenomen in de Staatsregeling.
102

 Hierin 

verschilden zij van orangisten als Tollius, die overduidelijk de voorkeur gaf aan een regering 

van ‘aanzienlykste Geslachten’. 

In de tweede helft van de achttiende eeuw was aristocratie tot een scheldwoord 

geworden. Venetië, dat sinds de Renaissance veel werd aangehaald als het voorbeeld van een 

aristocratische republiek, kreeg tijdens de Amerikaanse Revolutie een negatieve bijklank. 

Corruptie, beslotenheid en verlies van politieke deugd waren een paar van de zaken die aan de 

kaak werden gesteld.
103

 De term ‘aristocratie’ kreeg hierdoor ook in de Republiek een meer 

negatieve betekenis. De patriotten en later de Bataven gebruikten het woord niet als synoniem 

voor adel, maar om de politieke vijand mee aan te duiden, die uit eigen belang handelde in 

plaats van uit het algemeen belang. Hoewel er in de Bataafse Republiek veel werd 

gediscussieerd over wie hier nu precies onder vielen, was men het erover eens dat het een 

‘beperkte, gesloten groep machthebbers’ betrof.
104

 Niet alleen aanhangers van het 

stadhouderlijk bestuur vielen hier onder, maar ook de leden van de ridderschappen en de 
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stedelijke elite. Na de Omwenteling van 1795 beschouwden voorstanders van de 

eenheidsstaat ook federalisten als aristocraten.
105

  

Verbrugge hekelde het gedrag van machtshebbers die hun eigen belang vooropstelden 

en de macht monopoliseerden. Aristocratie had voor hem niet alleen de positieve betekenis 

van een regering van besten, maar ook een negatieve betekenis in de zin van machtsbeluste 

bestuurders. Ook Tollius stelde dat bewindslieden zich moesten laten leiden door het 

algemeen belang en niet door eigen belangen. Verbrugge en Tollius verfoeiden in zekere zin 

meer aristocratisch gedrag, dan de aristocratie. Hierin volgden zij Montesquieu, die van 

mening was dat politieke deugd ook in een aristocratische republiek van groot belang was en 

dat ‘een zekere soberheid in levenswijze en redelijkheid van bestuur’ nagestreefd moesten 

worden.
106

 Hiermee hadden Verbrugge en Tollius, net als de Bataven, hun invulling van het 

begrip aristocratie verbreed. Vóór 1795 was dit proces echter al gaande; toen gaf Kluit in zijn 

De Rechten van de Mensch in Vrankrijk (1793) al aan de stedelijke elite die zich tegen de 

stadhouderlijke macht verzette, te beschouwen als aristocratie. Orangisten gaven dus al voor 

de Bataafse Omwenteling het begrip ‘aristocratie’ een negatieve betekenis.
107

 

 

 

Gelijkheid 

Naast de representatieve volksregering was ook het principe van gelijkheid voer voor 

discussie onder orangisten; zij legden zich er niet zomaar bij neer dat zij waren uitgesloten 

van het burgerschap. Gelijkheid was uitgegroeid tot één van de speerpunten van het Bataafse 

politieke programma en was als zodanig onderwerp in het politieke debat. Volgens Mart 

Rutjes was het ‘verlichte gelijkheidsdenken’, waarop het natuurrecht een grote invloed had 

gehad, bepalend voor het politieke debat in de Bataafse Republiek. Sommige representanten 

stelden gelijkheid zelfs als een voorwaarde voor het bestaan van vrijheid. Centraal in het 

gelijkheidsdenken stond het idee dat mensen bepaalde gemeenschappelijke basiskenmerken 

delen en in die zin dus gelijk aan elkaar zijn. Anders dan in de periode ervoor en de periode 

erna, werd in de Bataafse Republiek gelijkheid vastgelegd in het eerste artikel van de 

Verklaring van de Rechten van de Mens en Burger en in de Staatsregeling.
108

 Hoewel de 

Bataven de Franse Revolutie als voorbeeld namen voor hun eigen omwenteling, was de meest 

invloedrijke tekst voor het Bataafse gelijkheidsideaal een Nederlandse tekst van Pieter Paulus: 
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de Verhandeling over de vrage: in welken zin kunnen de menschen gezegd worden gelyk te 

zyn? En welke zyn de regten en pligten, die daaruit voordvloeien? Om zijn gelijkheidsideaal 

te onderbouwen verwees Paulus op zijn beurt echter, naast de christelijke leer, naar 

kopstukken uit het internationale intellectuele debat dat op dat moment gaande was, zoals 

Rousseau, Paine en Price.
109

 

 De precieze betekenis van gelijkheid hield de Bataven flink bezig. Dit kwam 

bijvoorbeeld goed naar voren in de discussies over het burgerschap die in de Nationale 

Vergadering werden gevoerd. Men was het erover eens dat volwassen, financieel 

onafhankelijke mannen, die niet vervolgd werden of onder curatele stonden, mochten 

stemmen en politieke ambten vervullen.
110

 Maar over de vraag in hoeverre dit eveneens gold 

voor andere groepen uit de samenleving, bestond veel discussie. Uiteindelijk werd het begrip 

ruim geïnterpreteerd, waardoor er nu ook bijvoorbeeld plattelandsinwoners en vreemdelingen 

die een aantal jaren in de Bataafse Republiek hadden gewoond onder vielen. 

  Net als in de Nationale Vergadering bestond onder orangisten discussie over de 

betekenis van gelijkheid. Hierbij is van belang dat zij onderscheid maakten tussen natuurlijke 

en burgerlijke gelijkheid. Het idee dat iedereen als gelijke was geboren, werd inmiddels wel 

geaccepteerd. Van der Aa bijvoorbeeld vond dat mensen van oorsprong geen recht hadden om 

een ander te bevelen.
111

 Volgens Tollius echter maakten Bataven de fout nauwelijks 

onderscheid te maken tussen deze vorm van gelijkheid en de zogenaamde burgerlijke 

gelijkheid. De Bataven verwarden de natuurstaat volgens hem met de staat van een 

maatschappij, waarin altijd sprake was van een onderscheid tussen overheden en onderdanen. 

Het idee dat iedereen aan elkaar gelijk was, was dus dwaas:  

 

‘Wat daar de Slange aan het eerste menschenpaar beloofde, dat ze Gode zouden gelyk zyn; belooft men 

thans aan den ongeleerden, onbedreven, armoedigen Burger en aan den eenvoudigen, kromgeploegden, 

behoeftigen Boer, dat zy gelyk zullen zijn aan de rykste, de geleerdste de beschaafdste en schranderste 

van hunnen tydgenooten.’
112

 

 

Burgerlijke gelijkheid, daar waren ook Verbrugge en Van der Aa duidelijk over, was 

onbestaanbaar. Een hiërarchie was noodzakelijk voor het bestaan van een burgermaatschappij. 

Zonder ongelijkheid in rangen kon, zo stelde Van der Aa, ‘de aarde geen verblyf voor 
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redelyke wezens blyven’.
113

 Gezag voor God was hierin het allerbelangrijkste. Want hoe kon 

iemand zonder eerbied voor God gezag hebben voor een regering? Verval van 

godsdienstigheid zou leiden tot ‘ongebonden losheid’, wat er uiteindelijk voor zou zorgen dat 

het volk het staatsgebouw, dat het zelf had opgericht, weer tot aan de grond zou afbreken. 

Daarnaast, zo betoogde Verbrugge, hielp gelijke verkiesbaarheid voor politieke ambten en 

bedieningen de burgerlijke ongelijkheid niet uit de weg. Het feit dat er iemand gekozen werd, 

betekende namelijk automatisch dat er iemand anders ondergeschikt was gebleven.
114

  

Verwant hieraan was de orangistische kritiek op de afschaffing van erfelijke titels, 

privileges en heerlijke rechten. De Bataven streefden een standenloze samenleving na en 

wilden de politieke macht van het platteland vergroten ten opzichte van de steden. De 

afschaffing van titels, privileges en heerlijke rechten zou dit streven dichterbij brengen. Maar 

volgens de Oranjegezinde jurist Jacob Verheye van Citters (1753-1823) was het argument dat 

feodale rechten in strijd zouden zijn met de Rechten van de mens en van de burger onjuist, zo 

blijkt uit de vertaling van zijn werk uit 1774 door Johan Canter de Munck, die in 1795 

verscheen. Deze feodale rechten en voordelen stamden uit de grafelijke tijd en waren wettig 

verkregen. Bovendien kwamen ze het algemeen nut ten goede. De hiërarchie die hierdoor 

ontstond, leidde volgens hem tot een gelukkige maatschappij. Het was de plicht van het 

nieuwe staatsbestuur om deze rechten, net zo goed als de rechten van ieder ander, te 

handhaven en te verdedigen tegen geweld of ontvreemding.
115

  

De politieke rol van vrouwen bleef in dit debat niet onbelicht. Hoewel vrouwen wel 

deelnamen aan politieke acties en in de Staatsregeling van 1798 niet expliciet uitgesloten 

waren, hadden zij, op enkele steden na, geen stemrecht. Als het ging om de politiek hadden 

vrouwen een ondergeschikte positie. Zo konden vrouwen door hun afhankelijke positie 

binnen het huwelijk geen aanspraak maken op de burgerrechten die mannen vanzelfsprekend 

wel toekwamen. Politieke gelijkberechtiging tussen mannen en vrouwen zou slechts leiden tot 

geflirt in de vergaderzalen en er werd gevreesd voor de slinkse manier waarop vrouwen 

politiek zouden bedrijven. Hiernaast was het vooral de moederrol die de politieke invloed van 

de vrouw dwarszat. De grote maatschappelijke betekenis die hieraan werd gehecht, stond een 

directe politieke rol in de weg. Het geloof in het klassieke vrouwbeeld zoals dat uit de Bijbel 
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naar voren kwam en het vertrouwen in temperamentenleer uit de antieke wetenschap, was 

hierbij hardnekkig. Dit alles zorgde ervoor dat politieke vrouwenrechten in de Bataafse 

Republiek, anders dan in Frankrijk, nauwelijks werden geëist.
116

  

Toch waren er wel degelijk Bataven, zowel mannelijke als vrouwelijke, die zich 

inzetten voor de verbetering van de politieke positie van de vrouw. De vrijzinnige predikant 

E.M. Engelberts schotelde de vrouwen uit zijn tijd het voorbeeld voor van hun sterke en 

gezonde ‘voormoederen’ uit de Bataafse tijd. Volgens hem waren deze vrouwen in veel 

opzichten gelijk aan en soms zelfs de meerdere van de man geweest. Politieke invloed was 

dan ook iets dat vrouwen niet onthouden mocht worden.
117

 Ook waren er, vooral in de eerste 

drie jaren na de Bataafse Omwenteling, activistische vrouwen die opkwamen voor de 

politieke rechten van de vrouw. Eén van de bekendste publicaties die in deze periode 

verschenen was een pamflet met de titel Ten betooge dat de VROUWEN behooren deel te 

hebben aan de REGEERING VAN HET LAND, door P.B.v.W, uit 1795, waarschijnlijk 

geschreven door Etta Palm, een Nederlandse publiciste die vooral in Frankrijk actief was. Ook 

minder bekende feministes spraken zich in deze tijd in woord en daad uit voor meer politieke 

vrouwenrechten. Zij waren niet alleen zichtbaar tijdens feesten, optochten en oproeren, maar 

publiceerden ook pamfletten en stuurden in verschillende steden politieke vrouwencomités 

aan.
118

 Desondanks leverde dit alles de vrouwen in de Bataafse Republiek geen burgerrechten 

op. Wel leidde het ertoe dat de maatschappelijke betekenis van de vrouw meer dan voorheen 

in de schijnwerpers kwam te staan. Het belang van de vrouw lag niet langer per se in de 

beslotenheid van haar huishouden, maar ook in een werkend leven.
119

 

Tollius hield de Bataven op dit gebied een spiegel voor. Hij vond het van de ‘hardste 

onbillykheid’ om de helft van de bevolking uit te sluiten van burgerplichten, terwijl dit in 

strijd was met het Bataafse principe van gelijkheid. Zo waren vrouwen volgens hem net zo 

goed, misschien zelfs wel beter in handeldrijven dan mannen. Zij slaagden door hun zachtere 
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karakter vaak beter in onderhandelingen over handelsvoordelen. Bovendien waren vrouwen, 

als zij leiding konden geven aan hun gezin, ook in staat om een stad of volk te besturen.  

 

‘Indien Hy in goeden ernst begeert dat zyn Kapper, zyn Kruiër [...] ook [...] zelf zullen verkiesbaar zyn 

tot het Opperbestuur, dan zie ik niet waarom het my geen ernst zou mogen wezen, gelyk recht te 

vorderen voor myne Visch- Groen- en Fruit-Vrouwen [...]’
120

 

 

Tollius zelf was niet per se een voorvechter van het idee ook vrouwen als representant aan te 

stellen: ‘Van menschenkennis, van Regeerkunde, van binnen- en buitenlandsche 

Staatsbelangen weet tot hier toe de eene Soort zoo weinig als de andere’. Het punt dat Tollius 

hier wilde maken is dat als de Bataven hun ideaal van volkomen gelijkheid voor alle burgers 

als uitgangspunt voor hun politiek wilden nemen, zij dit ook daadwerkelijk zouden moeten 

doorvoeren en dus ook vrouwen de kans moeten geven representant te worden.
121

 

De strijdbaarheid ten opzichte van gelijke politieke rechten voor vrouwen toonde 

Tollius niet ten opzichte van de gelijkstelling van godsdiensten voor alle bestuurlijke posten. 

Het idee alleen al achtte hij gevaarlijk; verschillende godsdiensten op het bestuurlijke kussen 

leidde waarschijnlijk tot problemen, want:  

 

‘Jood, Christen en Turk kunnen nimmer eveneens denken omtrent huwelyk, overspel, bloedschande, 

tegen-natuurlyke wellust; omtrent mannelyke en vaderlyke macht; omtrent rechtsoefening en 

doodstraffen. Roomsch-gezinden zelf zullen omtrent het huwelyk niet kunnen stemmen naar den 

tegenwoordigen smaak, zonder den Godsdienst te verzaken, dien zy beleiden; en hoe zullen 

Mennonieten getrouw blyven aan hunne grondbeginsels, wanneer ‘er noodzake is om tot eenen oorlog 

te besluiten?’
122

  

 

Hiernaast waarschuwde hij ook voor het ‘nieuw verzinsel’ van de vrijmetselarij, dat 

‘redelykheid en gezond verstand [zou kunnen] verdringen’. Opvallend is dat Tollius in het 

bovenstaande niet alleen onderscheid maakt tussen de verschillende christelijke richtingen, 

maar ook tussen de christelijke godsdienst, de joodse en de Turkse. Volgens Tollius stond 

buiten kijf dat geen enkele godsdienst kon tippen aan de gereformeerde. Hoewel hij het alle 

burgers gunde om gelijke burgerrechten en stemrecht te hebben, waren volgens hem alleen 
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leden van de ‘Protestantschen Godsdienst’ ertoe gerechtigd bestuurlijke functies te 

vervullen.
123

  

Ook Verbrugge schrok ervoor terug leden van andere godsdiensten toe te laten tot het 

politieke veld. Specifiek met betrekking tot het jodendom meende hij dat de gelijkstelling van 

de godsdiensten alleen maar tot doel had ‘om den vryen Kristelyken Neerlandsch Burger even 

zo ver te rug te zetten, als men den Jood daar door voorwaarts gebragt heeft’.
124

 In de 

Bataafse Republiek hadden joden, hoewel ze nog steeds op veel plaatsen werden uitgesloten, 

het burgerrecht met het daarbij behorende stemrecht verkregen. Dankzij een decreet van 2 

september 1796 konden zelfs twee joodse vertegenwoordigers worden gekozen in de Tweede 

Nationale Vergadering, voor het eerst in Europa. Een derde nam zitting in de Amsterdamse 

gemeenteraad. Hun ambtsperiode was echter van korte duur; na de gematigde staatsgreep van 

12 juni 1798 verdwenen deze vertegenwoordigers weer van het politieke toneel.
125

 Hoewel 

met het decreet van 1796 volgens A.H. Huussen ‘onmiskenbaar een toenaderingsproces op 

gang gekomen’ was, verliep de integratie van joden in de Bataafse Republiek maar moeizaam. 

Niet alleen waren er veel tegenstanders te vinden onder christenen, ook de joodse 

gemeenschappen zelf vonden het lastig om te gaan met de consequenties van het decreet. Met 

het verkrijgen van het burgerrecht waren zij namelijk hun autonomie verloren; door hun 

emancipatie en integratie zouden hun eigenheden kunnen verdwijnen.
126

  

J. Michman stelt dat de meeste voorstanders van politieke emancipatie van de joodse 

gemeenschap te vinden waren onder de meest radicale Bataven, zoals zij die deelnamen aan 

de staatsgreep van 22 januari 1798. Daarbuiten werd de tolerantie ten opzichte van andere 

godsdiensten dan de christelijke juist kleiner. Zelfs orangisten legden steeds meer nadruk op 

het christelijke karakter van de Bataafse Republiek, wat niet bevorderlijk was voor de 

politieke emancipatie van joden.
127

 Huussen is van mening dat Michman zich met deze 

stellingname teveel laat leiden door de kritiek op de ‘vooroorlogse zelfgenoegzaamheid over 

de plaats der joden in de Nederlandse samenleving’, en stelt dat de emancipatie van de joden 
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een geleidelijk proces is geweest. Dat met de politieke emancipatie van de joodse 

gemeenschap de discriminatie op sociaal en economisch vlak niet meteen zou verdwijnen, 

beseften de Bataven heel goed, zo betoogt Rutjes.
128

 Toch lijkt de houding van Tollius en 

Verbrugge te suggereren dat de tolerantie vanuit orangisten naar joden toe in dit stadium nog 

ver te zoeken was. Uit weerstand tegen de politieke emancipatie en integratie van de joodse 

gemeenschap, benadrukten zij juist het belang van de publieke kerk. Dit was, zoals hierna te 

lezen is, ook terug te zien in de orangistische kritiek op de vrijheid van godsdienst. De 

houding van deze orangisten lijkt op het eerste oog misschien opportunistisch. De joodse 

bevolking zou van oudsher Oranjegezind zijn. Tijdens de oproeren in Amsterdam aan het 

einde van de patriottentijd in 1787 bijvoorbeeld, hadden enkele joden zich in het orangistische 

kamp geschaard en was dit idee voor veel Amsterdammers bevestigd. Toch verzetten Tollius 

en Verbrugge zich tegen joodse emancipatie nu de Bataven de Joden burgerrecht wilden 

geven.
129

 Deze reactie past echter goed binnen de politiek van deze tijd. Door zich ook als 

orangist te verzetten tegen gelijke rechten voor de joodse gemeenschap, namen Tollius en 

Verbrugge duidelijk stelling tegen de Bataafse politieke koers zonder daarbij concessies te 

doen. 

 

 

Vrije burgers 

Vrijheid stond hoog in het vaandel in de Bataafse Republiek. Ten onrechte, vonden 

orangisten. De zo bejubelde vrijheid gold namelijk niet voor iedereen. Bataven maakten een 

onderscheid tussen natuurlijke en burgerlijke vrijheid. Natuurlijke vrijheid, daar waren de 

meeste vertegenwoordigers het wel over eens, bestond ‘in het vermogen van den Mensch, om 

over zich zelven en zyne daaden, naar zyn goedvinden, te beschikken, voor zo verre zulks de 

Rechten van een ander niet benadeelt’.
130

 Deze vrijheid formuleerden zij in de terminologie 

van Isaiah Berlin dus in negatieve zin; mensen waren vrij zolang zij niet door anderen werden 

beperkt. Berlin was geïnspireerd door John Stuart Mill (1806-1873). Mill had al in 1859 in 

zijn On Liberty de grenzen van de vrijheid onderzocht en betoogd dat de individuele vrijheid 

alleen beperkt mocht worden in het geval dat iemand een ander schade toebracht.
131

 In het 
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politieke debat lag de nadruk daarentegen op burgerlijke vrijheid, die in positieve zin werd 

gedefinieerd als de vrijheid om het eigen bestuur vorm te geven.
132

 Dit hield in dat van 

burgers een actieve houding werd verwacht en betrokkenheid bij de publieke zaak. Dit 

republikanisme werd dus niet alleen geformuleerd als een recht op zelfbestuur, maar ook als 

plicht zich te verbinden aan de Bataafse politieke gemeenschap. Dit stelde de Bataven meteen 

voor een lastige vraag, die direct van invloed was op de vrijheid van orangisten: wie mocht 

zich burger noemen en kon door het stemrecht daadwerkelijk deelnemen aan het politieke 

leven? Hoewel volgens het Bataafse ideaal iedereen gelijke rechten zou moeten hebben, is 

eerder in deze paragraaf al duidelijk geworden dat dit gepaard ging met veel discussie. Ook 

het toekennen van stemrecht aan orangisten, die vanaf januari 1795 al waren uitgesloten van 

politieke en bestuurlijke functies, was een heikel punt in de discussies in de Nationale 

Vergadering. Opvallend is dat niet alle Bataafse representanten orangisten van het stemrecht 

wilden buitensluiten. Sterker nog, Jacob Hahn stelde in januari 1797 dat orangisten dit recht 

moest worden toegekend, omdat de politieke gemeenschap hierdoor bestendiger zou 

worden.
133

 Vanaf de radicale staatsgreep van 22 januari 1798 echter was van een debat geen 

sprake meer. Toen werd besloten de grondvergaderingen niet alleen te zuiveren van 

orangisten, maar ook van alle anderen die geen verklaring van trouw aan het radicale bewind 

wilden afleggen, zoals federalisten. Bovendien werden Oranjegezinden gedurende tien jaren 

niet toegelaten tot het stemregister.  

De vraag of stemgerechtigde burgers een verklaring moesten afleggen waarin trouw 

aan de huidige regeringsvorm werd gezworen, leidde vanzelfsprekend tot veel onbegrip onder 

orangisten. Een dergelijke verklaring was toch in strijd met de Bataafse principes van 

gelijkheid en vrijheid? In het twintigste nummer van De Democraten, een Amsterdams 

politiek weekblad dat verscheen tussen 1796 en 1798 en werd geredigeerd door I.J.A. Gogel 

en W.A. Ockerse, werd bij deze vraag stilgestaan.
134

 De verklaring zou passen bij ‘eenen 

vryman, het onderscheid hem van den lydelyken onderdaan, en verklaart hem de eere 

waardig, om een handhaver en beschermer der Nationale en zyner eigen vryheid te zyn’. De 

verklaring maakte, zo stelt Rutjes, burgers van onderdanen.
135

 Meer specifiek verzette 

Verbrugge zich tegen de eden die door bestuurlijke en kerkelijke ambtenaren in Holland en 
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Friesland moesten worden afgelegd. Wederom verwijzend naar een werk van Cras uit 1795, 

oordeelde hij dat de eden als ketens waren waarmee de Bataven zich de macht toe-eigenden. 

Cras stond afkerig tegenover de manier waarop het nieuwe bewind zijn burgers bepaalde 

ideeën en gevoelens opdrong. Cras was dus niet zozeer tegen het bestaan van de Rechten van 

de Mens en Burger, maar bestreed dat deze met een eed aan de Bataafse bevolking moesten 

worden opgelegd. Een dergelijke eed beperkte volgens hem de vrijheid van de burgers.
136

 

 Over absolute burgerlijke vrijheid waren orangisten duidelijk: dat kon niet bestaan. 

Van der Aa was ervan overtuigd dat de ‘zedelyke bedorven staat van het menschdom’ het 

bestaan hiervan in de weg stond. Zo lang de maatschappij niet vrij was van onder andere 

‘heerschzugt, hoogmoed, hebzugt, nyd, valschheid’, kon een land niet zonder gebreken 

worden bestuurd en was burgerlijke vrijheid dus onbestaanbaar. Een volstrekt volmaakte 

burgerlijke vrijheid was echter helemaal niet nodig, stelde Van der Aa ter geruststelling, want 

‘…alles wat hier op aarde ons menschen gelukkig maakt, [wordt] gedeeltelyk en onvolkomen 

genoten’. Het was hierom dat Van der Aa burgerlijke vrijheid wel degelijk als een voorrecht 

beschouwde en nodig en nuttig voor het geluk van de burger.
137

 Verbrugge ging verder dan 

Van der Aa door te stellen dat zelfs natuurlijke vrijheid niet bestond. Sterker nog, hij 

beschouwde het als  

 

‘het geschiktste middel […], om Eerlykheid en Deugd al hoe langs zo meer uit ons midden te 

verwyderen; de Boosheid en Ongerechtigheid al meer en meer onder ons aan te kweeken; alle 

maatschappelyke banden ten eenenmaale losterukken; en […] de geheele Waereld, […] in één 

algemeen tooneel van de allerysselykste verwoestingen […] te veranderen’.
138

 

 

Hiermee stelde Verbrugge dus niet alleen het positieve, maar ook het negatieve 

vrijheidsbegrip van de Bataven ter discussie. Hij beargumenteerde provocerend dat het 

principe ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’, niet genoeg was om de 

natuurlijke vrijheid te bewaken. De maatschappij kende immers ook moordenaars die niets 

liever wilden dan dat er ook een einde aan hun eigen leven kwam. Natuurlijke vrijheid, daar 

kwam het volgens hem op neer, was niets zonder het bestaan van burgerlijke veiligheid – en 

kon op die manier dus niet echt bestaan.
139

 Haast vanzelfsprekend verzette Verbrugge zich 

ook tegen het Bataafse ideaal dat ware vrijheid alleen bestond als ‘het volk’ zijn wil in een 
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representatieve regering weerspiegeld zag. Verbrugge meende dat ook een representatieve 

regering helemaal niet naar ‘het volk’ zou luisteren, zodat het stilzwijgend akkoord moest 

gaan met aangenomen wetten.
140

  

Naast de positieve vrijheid van actieve politieke deelname was vooral de afgekondigde 

vrijheid van drukpers een doorn in het oog van de orangisten. Niet zozeer het bestaan ervan, 

maar de beperkingen die eraan werden gesteld, deden de orangisten wederom beseffen dat de 

Bataven hun eigen idealen niet konden waarmaken. Hoewel deze verworvenheid stond 

opgetekend in de Verklaring voor de Rechten van de Mens en Burger, gold deze in de praktijk 

niet voor orangisten, zoals reeds aan de orde is geweest. Het uiten van anti-revolutionaire 

gevoelens en ideeën bleef meestal niet ongestraft. Van der Aa, die veel over dit onderwerp 

schreef in zijn Myne politicque denkwyze vrymoedig geschetst, betoogde dat zijn openheid 

over zijn politieke voorkeur geoorloofd was, zeker in een tijd waarin ‘men den mond 

allerwegen van Vryheid vol heeft’. Opmerkelijk genoeg was beperking van de drukpers 

volgens Van der Aa noodzakelijk. Een volledig vrije pers zou de tweedracht in de 

maatschappij immers bevorderen.
141

 Bovendien, zo schreef hij een jaar eerder, kon men in een 

vrije pers allerlei goddeloze gedachten verspreiden en zo de voor de welvaart en bloei van de 

staat zo belangrijke godsdienst ondermijnen. Ook hierom moest de vrijheid van drukpers 

worden beperkt, vond Van der Aa.
142

 Overigens, wat betekende de vrijheid van drukpers nog, 

als zelfs de voorstanders ervan deze vrijheid niet konden garanderen voor publicaties die in 

hun ogen ongeoorloofd waren? Zo lang de grenzen aan deze vrijheid van drukpers niet 

duidelijk waren, beschouwde Van der Aa deze als een ‘loutere hersenschim’.
143

 Ook 

Verbrugge trok de betekenis van vrijheid van drukpers in twijfel. Hij suggereerde dat hij niet 

lang zou hoeven te zoeken naar voorbeelden van mensen die waren vervolgd vanwege het feit 

dat zij in positieve zin over het vorige bestuur schreven.
144

 Volgens Tollius werden zelfs 

gedachten in onderschepte brieven tussen vrienden nagezocht.
145

 

De door de Bataven geproclameerde vrijheid van godsdienst werd door de orangisten 

eveneens flink bekritiseerd. De laatsten waren vasthoudend in hun overtuiging dat een 

publieke kerk van groot belang was voor de stabiliteit van de Republiek. Voor de door de 

Bataven gewenste scheiding van kerk en staat hadden de orangisten dan ook geen goed woord 

over. De Bataven lieten zich wat dit betreft, zo preekte Tollius, meeslepen door ‘den 
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geweldigen en bedrieglyken stroom van Bybel- en zelfs van God-verzaking’.
146

 De 

christelijke zedenleer was zélfs door ‘den Vrygeest’ erkend als beste leer en bevestiging van 

het beste uit de natuur. Aangezien deze leer het meest zuiver werd gepredikt door de 

‘Hervormde Leer’, was deze godsdienst terecht bevoorrecht.
147

 Een scheiding van kerk en 

staat zou zelfs kunnen leiden tot de ondergang van de Republiek, zo meende Verbrugge. Als 

de Bataven de scheiding van kerk en staat wilden doorvoeren met het achterliggende idee dat 

juist veel orangisten de publieke Hervormde Kerk steunden, was dit volgens hem een domme 

staatkundige zet. Door ‘verdrukking’ van hun godsdienst zouden de leden zich namelijk 

alleen maar nog sterker verbonden voelen met het Huis van Oranje-Nassau.
148

  

Ook de opvattingen over economische vrijheid van de Bataven konden de kritiek van 

de orangisten niet doorstaan. Afschaffing van de gilden leverde veel kritiek op in het 

orangistische kamp. In de optiek van Bataven zorgde de afschaffing van de gilden voor meer 

handelsvrijheid. Men zou overal zijn handel kunnen drijven, zonder dat men vast zou zitten 

aan de financiële en andere verplichtingen van een gilde. Maar, zo vroeg Tollius zich af, 

zouden leerlingen wel kunnen omgaan met deze vrijheid en nog wel even zo goed werk 

afleveren als een meesterproef niet langer nodig zou zijn? En belangrijker nog, wat had de 

maatschappij aan zoveel onkundige leerlingen? Ging dit niet ten koste van ’s lands 

welvaart?
149

 Verbrugge zag het nog veel somberder in dan Tollius en vreesde dat de joden 

vanaf nu het heft in handen zouden nemen om ‘allengskens den leevens aders zullen 

afsnyden’ van de burgers die lid waren van een gilde.
150

 De hier besproken orangisten hadden 

kortom kritiek op vrijwel het gehele Bataafse vrijheidsbegrip en benadrukten telkens het 

gevaar van te grote veranderingen op dit gebied. 

 

 

*** 

 

De Bataafse Omwenteling van januari 1795 had een enorme invloed op het leven van 

orangisten. Maar ondanks alle maatregelen die het nieuwe regime had getroffen, liet het 

orangisme zich niet uit de Bataafse Republiek bannen. In alle lagen van de maatschappij 

waren Oranjeaanhangers te vinden die, soms met gevaar voor eigen leven, uitkwamen voor 
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hun politieke voorkeur. Vaak had dit de vorm van stil protest tegen het nieuwe bewind, zoals 

het stiekem dragen van Oranje kokardes. Maar ook luidruchtiger verzet kwam voor in de 

vorm van vernielingen en oproeren. Niet alleen Oranjeaanhangers, maar ook het Huis van 

Oranje-Nassau zelf ondervond direct gevolgen van de Bataafse Omwenteling. In eerste 

instantie verzette Willem V zich tegen de afschaffing van het stadhouderschap en de gevolgen 

daarvan. Maar al gauw merkte hij dat dit zinloos was en toonde hij minder initiatief om zijn 

positie veilig te stellen. Hij voelde zich steeds verder verwijderd van zijn Republiek. Willem 

Frederik daarentegen was er veel meer dan zijn vader op gebrand de toekomst van het Huis 

veilig te stellen, daarbij gevoed door het netwerk van orangisten om hem heen en aangespoord 

door zijn moeder. Uitgewerkte plannen over de manier waarop dit zou moeten gebeuren en 

welke rol de familie dan zou moeten innemen, ontbraken echter. Wellicht was het daarvoor 

nog te vroeg en was de Bataafse Omwenteling te kort geleden.  

 De Omwenteling was van directe invloed op de politieke opvattingen van orangisten. 

Net als voorgaande jaren bleven zij veelal vasthouden aan de oude constitutie en stelden zich 

defensief op. Hun betoog bestond vooral uit een verwerping van de nieuwe politieke orde en 

daarbij behorende opvattingen. Zo legden Tollius en Verbrugge nadruk op het belang van de 

gemengde regering met een stadhouder en de terugkeer van de federale Republiek, waarmee 

zij zich behoudend en soms reactionair opstelden. Ook hielden zij de Bataven een spiegel 

voor om te laten zien dat de Bataven niet waarmaakten wat zij beweerden te doen, zoals met 

betrekking tot hun gelijksheidsideaal. Het belangrijkste onuitgesproken argument bleef hierbij 

dat alles moest blijven zoals het was, omdat het nu eenmaal altijd zo was geweest. 

Toch was er iets verschoven binnen deze orangistische denkkaders. Doordat in deze 

jaren hun idealen niet meer als vanzelfsprekend werden beschouwd, werden orangisten 

gedwongen hun politieke standpunten opnieuw te onderbouwen. Hoewel orangisten onderling 

op bepaalde punten verschilden in visie, is er een zekere lijn in hun denken zichtbaar. 

Aanpassingen aan de oude constitutie waren wel hierin wel degelijk van belang, om zo 

tegemoet te komen aan de veranderende politiek. Door bijvoorbeeld de oude Raad van State 

opnieuw in te stellen of aanpassingen te doen op het niveau van de Staten-Generaal zou het 

algemeen belang beter worden gediend, zonder dat een eenheidsstaat ingevoerd hoefde te 

worden. Daarnaast lijken de hier besproken orangisten het bestaan van een geschreven 

grondwet geaccepteerd te hebben. Orangisten gaven hun politieke ideeën opnieuw richting, 

zonder daarbij de gehele politieke orde omver te gooien. Hoewel een diepgaande theoretische 

onderbouwing ontbrak, overstegen hun verhandelingen het voorheen vooral defensieve 

karakter van het orangistische betoog.    



 
 

5. Orangisme in beweging (1799-1805) 

 

Eind augustus 1799 koesterde Willem Frederik nog alle hoop zijn vader als stadhouder te 

laten terugkeren naar de Bataafse Republiek. Voordat het zover was zou Willem Frederik een 

overgangsbestuur leiden.
1
 Aanvankelijk gaven de landing van de Britten op 27 augustus op 

het strand van Callantsoog en de overgave van de Bataafs-Franse vloot hem vertrouwen in 

een goede afloop. Met de komst van de Russische strijdkrachten halverwege september 

werden de Bataafs-Franse legers op verschillende fronten aangevallen, waarbij weliswaar aan 

beide zijden vele slachtoffers vielen maar het nog alle kanten kon opgaan. Met de Slag bij 

Bergen op 19 september en de Slag bij Castricum op 6 oktober zagen de Britten en Russen 

echter hun hoop vervliegen. Binnen enkele weken wisten de Bataafs-Franse strijdkrachten de 

invasiemacht te verslaan. De onderhandelingen over een wapenstilstand werden op 18 oktober 

afgesloten met het Verdrag van Alkmaar, waarmee ook de erfprins zijn toekomstdroom zag 

vervliegen.  

 Aan deze spannende maanden in 1799 is door veel auteurs aandacht besteed.
2
 

Verschillende van hen zijn van mening dat de terugkeer van het Huis van Oranje-Nassau op 

weinig steun kon rekenen bij de bevolking in de Republiek.
3
 Niek van Sas beschouwt de 

invasie van 1799 zelfs als een keerpunt in de geschiedenis van de Bataafse Republiek en het 

Huis van Oranje-Nassau. Hij meent dat door de zware tijden rondom de invasie, die voor 

Groot-Brittannië vooral een poging was om de Franse expansiedrift te beteugelen, de relatie 

tussen de Bataafse Republiek en Frankrijk was verslechterd. Samen met de coup van 

Napoleon van 18 Brumaire van het jaar VIII (9 november 1799) leidde dit ertoe dat Frankrijk 

steeds meer als bezetter werd beschouwd. Hiernaast is de invasie van 1799 ook een keerpunt 

in de zin dat er, zo stelt Van Sas, ruimte ontstond voor de zogenaamde ‘nationalisering’ van 

de revolutie, oftewel ‘de vereniging van alle partijen op nationale grondslag, met uitsluiting 

van het Oranjehuis […] maar niet van de orangisten’. De Oranjeaanhangers waren volgens 

                                                           
1 G.J.W. Koolemans Beijnen, ‘De erfprins van Oranje in Noord-Holland in 1799’, Bijdragen voor vaderlandsche 

geschiedenis en oudheidkunde (Den Haag 1910) 1-156, aldaar 11 en 34. 
2
 G.J.W. Koolemans Beijnen, Krijgsgeschiedkundige studie over de verdediging der Bataafsche Republiek in 

1799 (Breda 1895); idem, ‘De erfprins van Oranje te Lingen in 1799’, Bijdragen voor vaderlandsche 

geschiedenis en oudheidkunde (Den Haag 1907) 146-229; idem, ‘De erfprins van Oranje in Noord-Holland’; J.R. 

Bruijn, ‘Oranje in Engeland en de invasie van 1799’, Tijdschrift voor geschiedenis 79 (1966) 5-23; Zuurbier, 

Brandsma en Wagenaar (ed.), De lange herfst van 1799; M.A. van Alphen e.a. (ed.), Mars et historia. 1799. De 

Brits-Russische invasie in Noord-Holland 33 (1999); Geert van Uythoven, Voorwaarts, Bataven! De Engels-

Russische invasie van 1799 (Zaltbommel 1999). 
3
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(Amsterdam 2013) 320. 
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Van Sas namelijk ‘niet vooruit te branden’ geweest om de erfprins te steunen in zijn plannen 

en de Britten te verwelkomen. Liever streden zij voor Nederland dan voor Oranje. Zo bracht 

vaderlandsliefde de Bataven en de orangisten nader tot elkaar.
4
  

 Vormde de invasie van 1799 inderdaad een keerpunt voor het Huis van Oranje-

Nassau? En was er voor de terugkeer van Oranje-Nassau nauwelijks animo in de Republiek? 

Of lag dit keerpunt wellicht later, ten tijde van de invoering van een nieuwe constitutie op 16 

oktober 1801? Deze constitutie bepaalde dat de Bataafse Republiek vanaf nu Bataafs 

Gemenebest heette en de invloed van de volksvertegenwoordigers in het Wetgevend Lichaam 

werd teruggebracht. De nadruk kwam te liggen op een sterke uitvoerende macht, belichaamd 

door een twaalfkoppig Staatsbewind. Met de constitutie draaide het Staatsbewind de politieke 

veranderingen, die met de Bataafse Omwenteling waren doorgevoerd, gedeeltelijk terug. 

Doordat voormalige regenten en orangisten weer mochten terugkeren in het bestuur hoopte 

het Staatsbewind een ‘nationalisering’ van de revolutie te bewerkstelligen. Deze ‘nationale 

verzoening’ betrof echter meer ‘de maatschappelijke bovenlaag en het verleden dan de natie 

in brede, democratische zin’, zo stelt Remieg Aerts.
5
 Betekende dit dat buiten deze 

bestuurlijke elite nog altijd een partijstrijd woedde, waarin ook orangisme een rol speelde?  

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre er in deze periode kan worden 

gesproken van een nationalisering van de revolutie, waarbij ik nationalisering definieer als het 

verdwijnen van partijtegenstellingen. Om duidelijk te maken in welk klimaat orangistische 

opvattingen konden ontstaan, wordt in zowel de eerste als de tweede paragraaf aandacht 

besteed aan orangisme in brede zin. Welke pogingen ondernam het Huis van Oranje-Nassau 

zelf om het stadhouderschap te herstellen? En welke gevolgen had de mislukte invasie van het 

najaar van 1799 voor het voortbestaan van het orangisme? De derde paragraaf tot slot is 

gewijd aan de gevolgen die dit alles had voor de ontwikkeling van het orangistische betoog.  

 

 

5.1 Vervlogen hoop 

 

Het Rijksvredecongres te Rastatt, waar Willem Frederik had gehoopt het stadhouderschap te 

herstellen en een schadeloosstelling te krijgen voor geleden verliezen, viel in april 1798, na 

veertien maanden onderhandelen, uiteen. Hierna begon opnieuw een coalitieoorlog tegen 
                                                           
4
 Van Sas, De metamorfose van Nederland, 30-31 en 329-336, citaten 334. 

5
 Remieg Aerts e.a., Land van kleine gebaren. Een politieke geschiedenis van Nederland 1780-1990 (Nijmegen 

en Amsterdam 2004; 4
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Frankrijk. Oostenrijk, Rusland, Groot-Brittannië, Napels, Portugal en het Osmaanse Rijk 

vochten mee in de strijd. Gesterkt door de plannen van deze Tweede Coalitie om de macht 

van Frankrijk in te perken, ging Willem Frederik aan de slag. Eind 1798 vertrok hij naar 

Berlijn om van daaruit een korps samen te stellen met als doel de Republiek te bevrijden van 

de Franse overheersing en een tegenomwenteling te bewerkstelligen.
6
 Verschillende bronnen 

voorzagen de erfprins van inlichtingen. Naast enkele trouwe dienaren in Berlijn zelf, onder 

wie Jan Carel Elias baron van Lijnden – die hofmaarschalk van Willem V en kamerdienaar 

van de erfprins was geweest –, informeerden ook orangisten in de Republiek Willem Frederik 

over de politieke en militaire situatie aan het thuisfront, zoals A.R. baron van Heeckeren van 

Suideras en D.J. van Tuyll van Serooskerken.
7
 Al in het voorjaar van 1799 stelde de erfprins 

plannen op voor een tegenomwenteling in de Republiek.
8
  

 Vergezeld door enkele vertrouwelingen vertrok Willem Frederik naar Lingen om 

dichter bij de Republiek te zijn. Verschillende Oranjeaanhangers vergezelden hem, zoals 

kabinetssecretaris van de erfprins Jacob Fagel en oud-fiscaal van de admiraliteit van Friesland 

Jan Sirtema van Grovestins. Van daaruit en vanuit Elten en Varel werden Oranjeaanhangers 

aangestuurd om mee te werken aan een tegenomwenteling. Aangezien Groot-Brittannië en 

Rusland het plan hadden opgevat om, als barrière tegen Frankrijk, de Noordelijke en 

Zuidelijke Nederlanden samen te voegen, werden orangisten benaderd in beide Nederlanden. 

Opmerkelijk is dat hiertoe ook Oranjeaanhangers behoorden die katholiek waren. Hierbij 

speelde de gezant van Willem V Maximiliaan Louis van Hangest baron d’Yvoy van Mijdrecht 

een belangrijke rol. Via allerlei tussenpersonen, onder wie de oud-drossaard en administrateur 

van Kranendonk en Montfort Hendrik Joseph Michiels, werd hij op de hoogte gehouden van 

de situatie van de katholieken in de Bataafse Republiek en in de Zuidelijke Nederlanden. 

D’Yvoy kreeg de taak om de geestelijke leiders te overtuigen van het belang van de terugkeer 

van Oranje en hen te verzekeren dat de rooms-katholieken niet bang hoefden te zijn voor de 

voorzetting van de onverdraagzaamheid die zij voor 1795 hadden ondervonden. Volgens 

Willem Frederik had Willem V een tolerante houding in geloofszaken en was hij bereid om de 

verhoudingen met de katholieken te verbeteren.
9
 Ondertussen stelde Fagel een proclamatie op 

                                                           
6
 Ibidem, 108. 

7
 Koolemans, ‘De erfprins van Oranje te Lingen’, 152-156 

8
 De memorie van Willem Frederik is te vinden in: G.J.W. Koolemans Beijnen, ‘Nieuwe gegevens betreffende 

de bedoelingen van Engeland bij het werkdadig optreden op het vasteland gedurende den tweeden coalitie-

oorlog’, Handelingen en mededelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde (Leiden 1898-1899) 

64-82, aldaar 77-82. 
9
 G.J.W. Koolemans Beijnen, ‘Oranje en de Roomsch-Katholieken in 1799’, Handelingen en mededelingen van 

de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde (Leiden 1903-1904) 3-21, aldaar 10-12 en 20 en M.G. Spiertz, 

‘De opvattingen van prins Willem V in 1799 over de staatsrechtelijke positie van de katholieken bij een 



136 

 

die na de tegenomwenteling in de Republiek verspreid zou worden.
10

 Willem Frederik zelf 

correspondeerde veelvuldig met zijn vader over de toekomst van de Unie. Hieruit bleek dat de 

erfprins optimistischer was dan Willem V. Waar de laatste slechts verlangde naar een 

herovering van de Republiek en het herstel van het stadhouderschap, was de enthousiaste 

Willem Frederik zijn tijd vooruit. Hij beschouwde de invasie als een begin van een vereniging 

van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden.
11

 

 Ook in de kringen rondom Willem V en Willem Frederik werd nagedacht over de 

toekomst van het Huis van Oranje-Nassau. Hendrik Fagel bijvoorbeeld, vertegenwoordiger 

van de Oranjes in Groot-Brittannië en een broer van Robert en Jacob Fagel, schreef een 

uitvoerige memorie over hoe volgens hem de toekomst van de Republiek eruit zou moeten 

zien. Net als vele andere orangisten kende Fagel grote waarde toe aan de Unie van Utrecht.  

Hoewel hij erkende dat verbeteringen in dit verdrag noodzakelijk waren, stelde hij dat het aan 

de basis hoorde te liggen van het bestuur in de Republiek. De Staten-Generaal en de 

stadhouder zouden samen de wetgevende macht moeten bezitten, terwijl de uitvoerende 

macht bij de stadhouder alleen hoorde te berusten. Fagel verwierp de eenheidsstaat, maar 

hoopte wel dat door zijn verbeteringen de eenheid in de Republiek groter werd en dat het 

bestuur krachtiger zou kunnen optreden dan voorheen het geval was geweest.
12

 

Ondertussen probeerden enkele orangistische officieren vanuit het oosten, waar veel 

orangisten net over de grens in Münsterland woonden, de bevolking voor een 

tegenomwenteling op de been te brengen. Hoewel ze tot een paar plaatsen in Gelderland 

wisten door te dringen, werden de officieren meteen verslagen door Bataafs-Franse troepen. 

De executie van de orangiste Johanna Magdalena Catharina Judith barones van Dorth tot 

Holthuijzen, die verderop meer uitgebreid besproken zal worden, was hier een van de 

gevolgen van.
13

 

Intussen gingen de voorbereidingen voor een inval in de Bataafse Republiek door. 

Onder het opperbevel van de hertog van York zou de Brits-Russische invasiemacht via 

Ameland of Delfzijl een tegenomwenteling in Friesland of Groningen ontketenen. 

Uiteindelijk begon de inval vanuit Texel. Willem Frederik, wiens komst al was voorafgegaan 

door die van enkele hooggeplaatste personen, arriveerde begin september op Texel, te midden 

                                                                                                                                                                                     
eventueel herstel van het stadhouderschap’, Voor Rogier. Een bundel opstellen van oud-leerlingen de hoogleraar 
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van een Brits leger onder leiding van Ralph Abercromby (1734-1801). Hier werd hij 

ontvangen met veel oranjevertoon: het ‘Oranje boven’ klonk en de huizen waren met 

oranjevlaggen versierd.
14

 Vanuit Hoorn voegden zich enkele Oranjeaanhangers bij het Britse 

leger om te helpen bij de tegenomwenteling, van wie de bekendste waren Hendrik van Stralen 

(1751-1822) – oud-secretaris van de gecommitteerde raden in het Noorderkwartier en oud-

fiscaal van de admiraliteit van Noord-Holland – en Johan Gerard van Oldenbarneveld, 

genaamd Witte Tullingh (1779-1852) – later luitenant-kolonel van de Haagse schutterij.
15

  

 Het leek aanvankelijk allemaal spoedig te verlopen. De Bataafs-Franse vloot gaf zich 

snel over en verschillende schepen van deze vloot gingen verloren. Maar de troepen aan land, 

onder leiding van de Franse generaal Guillaume Brune en de Bataafse legeraanvoerder 

Herman Daendels, gaven zich niet zo gemakkelijk over. Met de vele slachtoffers die bij de 

Slag bij Bergen en die bij Alkmaar op 2 oktober waren gevallen, werden de verhoudingen op 

scherp gezet. Uiteindelijk moest het Engels-Russische leger bij de Slag bij Castricum op 6 

oktober zijn nederlaag toegeven. Het had twee keer zoveel manschappen verloren als het 

Bataafs-Franse leger.
16

 

 De ooit zo optimistische Willem Frederik zag zijn droom in duigen vallen. Niet alleen 

was de invasie mislukt, ook had Groot-Brittannië het verdrag uit 1788 ontbonden waarmee er 

een einde was gekomen aan de steun vanuit Londen voor het Huis van Oranje. Nu de 

invasieplannen op niets waren uitgelopen, was het niet langer in het belang van Groot-

Brittannië om zich in te zetten voor de terugkeer van Oranje. Het wijzigde de koers en zegde 

de steun aan Oranje op. Tekenend voor de Britse koerswijziging is dat het land hierna voor 

korte tijd toenadering zocht tot de Bataafse Republiek en zelfs tot Frankrijk.
17

  

 Willem V had genoeg van het politieke spel en trok zich in alle rust terug op slot 

Oranienstein. In december 1801 vaardigde hij een verklaring uit waarmee oud regenten van 

hun eed van trouw aan hem werden ontslagen. Zij mochten vanaf nu ook ambten aanvaarden 

onder het Bataafse bewind. Hiermee normaliseerde de relatie tussen Oranje en de ingezetenen 

in de Republiek enigszins, een proces dat al in gang was gezet doordat in de nieuwe 

constitutie van 1801 de eed van afkeer tegen het stadhouderlijk bewind niet langer was 

opgenomen.
18
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In tegenstelling tot Willem V liet Willem Frederik het er niet bij zitten. Nu de 

pogingen tot een contrarevolutie waren mislukt, zocht hij naar andere mogelijkheden, zoals 

onderhandelen of misschien zelfs meewerken met Frankrijk. Maar met de coup van Napoleon 

Bonaparte op 18 Brumaire verbitterde Willem Frederik. Hij wilde opgeven. Het politieke lot 

van zijn familie deerde de erfprins niet langer.
19

  

 Ondertussen viel de Tweede Coalitie uiteen. Met de Vrede van Lunéville op 9 februari 

1801 en de Vrede van Amiens op 27 maart 1802 sloten respectievelijk Oostenrijk en Groot-

Brittannië vrede met Frankrijk. Bij de onderhandelingen voor de Vrede van Lunéville 

kwamen opnieuw de schadeloosstellingen voor de Oranjes ter sprake. Tijdens de 

onderhandelingen te Lunéville bleek echter dat een terugkeer van de familie naar Nederland 

was uitgesloten. Naar aanleiding van een besluit van Pruisen en Frankrijk moest het Huis 

genoegen nemen met een schadevergoeding in de vorm van de gebieden Fulda, Corvey, 

Weingarten, Dortmund, Isny en Buchhorn. Daarnaast zou Groot-Brittannië de familie nog van 

een jaargeld van 16.000 pond voorzien.
20

 Willem Frederik richtte zich van 1802 tot 1806 

vanuit Fulda op het bestuur over deze compensatiegebieden. Toen hij in 1806 in het 

Pruisische leger tegen Napoleon ten strijde trok, raakte hij echter niet alleen de zeggenschap 

over deze gebieden kwijt, maar ook die over de Nassause erflanden.
21

  

De vele pogingen die vanuit het Huis van Oranje-Nassau werden ondernomen om het 

stadhouderschap te herstellen of tenminste een schadevergoeding te verkrijgen, leidden 

uiteindelijk tot niets. Willem V had zich in 1801 moegestreden teruggetrokken uit de politiek 

en ook Willem Frederik moest zich, ondanks zijn enthousiasme, tenslotte neerleggen bij zijn 

lot.  

Terwijl de stadhouderlijke familie zich op veilige afstand van de Bataafse Republiek 

bevond, werden orangisten voorzichtig weer toegelaten tot het politieke en bestuurlijke leven. 

Het leek erop dat de Republiek definitief een streep wilde zetten onder de geschiedenis met de 

familie van Oranje-Nassau. Toch lukte dit niet helemaal. Ondanks dat de familie geen 

politieke rol meer speelde, verdween het orangisme niet uit de Republiek. 
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5.2 Oranjevertoon  

 

‘Dat hij weer keer’ met Olijven! 

Dat zijn ’s Broeders Lauwerier, 

Den oranjen Helmkam cier! 

Zoo zal weer Volksliefde schrijven 

Op den Toetssteen hem gewijd 

Zesden Willems Menschlijkheid. 

Willems Vader, ’s Lands Behoeder, 

Zal Herleeven in den Zoon, 

Brandenburgs Princesse Kroon, 

In de Luister van de Moeder 

Deelen in genoeglijkheid 

Van doorlugte Menschlijkheid.’
22

 

 

In zijn Bataafsche Menschlijkheid uit 1801 verklaarde de Leidse dichter, arts, verzamelaar en 

wetenschapper Johannes le Francq van Berkhey zich een tegenstander van de Bataafse 

Omwenteling. Dit uit 563 zesregelige coupletten opgebouwde gedicht maakte duidelijk dat 

het Huis van Oranje-Nassau zich ook na de mislukte invasie van 1799 nog geliefd wist. Van 

Berkhey zag, ondanks de politieke omstandigheden, een rol weggelegd voor de erfprins. De 

laatste zou een einde kunnen maken aan de tweedracht die de Bataafse Omwenteling had 

veroorzaakt. Van Berkhey was ‘een van de meest hartstochtelijke verdedigers van het Huis 

van Oranje’.
23

 Eerder was hij in gedichten en pamfletten fel van leer getrokken tegen de 

patriotten. Door de Bataafse Omwenteling had hij zich echter moeten terugtrekken uit het 

literaire leven. De Bataafsche menschlijkheid of de Gevolgen der tweedracht was het eerste 

werk waarmee Van Berkhey zich weer op het literaire speelveld begaf. 

 Het uitgesproken orangisme van Van Berkhey in 1801 is niet in overeenstemming met 

de eerdergenoemde stelling van Van Sas. Volgens de laatste vormde de invasie van 1799 een 

keerpunt wat betreft de verhoudingen tussen revolutionairen en orangisten in de Republiek: 

het ‘proces van nationalisering’ zou zijn begonnen. Het was, zo schrijft Van Sas, een 

‘onomstotelijk feit’ dat orangisten in de Republiek geen steun wilden verlenen aan de erfprins 

die begin september voet aan land zette. Zij kwamen niet, zoals verwacht, in opstand tegen 
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het Bataafs-Franse leger, maar prefereerden ‘massaal het Nederlandse hemd […] boven de 

Oranje rok’.
24

 Om dit te onderbouwen verwijst Van Sas naar de gematigde revolutionair 

Rutger Jan Schimmelpennick, die in zijn correspondentie verheugd opmerkte dat er weinig 

orangisten te porren waren om te strijden voor de terugkeer van Oranje. Deze orangisten 

beschouwde hij vanaf nu als ‘mede-Nederlanders’, waardoor er ruimte gemaakt werd voor 

een vereniging van de partijen in Nederland. Strijden voor het vaderland was belangrijker 

geworden dan strijden voor Oranje.
25

 

 In dit licht beschouwt Van Sas de executie van Johanna Magdalena Catharina Judith 

barones van Dorth tot Holthuijzen als een ‘merkwaardig incident’.
26

 Zij zou tot de weinige 

orangisten behoren die in 1799 wel tot actie over gingen. De orangistische freule liet, toen zij 

in de Achterhoek probeerde orangisten tot actie te bewegen, haar tevredenheid blijken over de 

moord op een patriot, omgekomen door messteken te Lichtenvoorde. Door deze provocerende 

houding werd zij van medeplichtigheid beschuldigd en uiteindelijk terechtgesteld voor het 

vuurpeloton.
27

 

De executie van de freule Van Dorth tot Holthuijzen was, als we de berichtgeving in 

de toenmalige kranten mogen geloven, weliswaar uitzonderlijk, maar zij stond niet op 

zichzelf. Naar aanleiding van de invasie van 1799 moesten wel meer orangisten hun politieke 

acties bekopen met een straf. Hiernaast blijkt uit de kranten dat de komst van de erfprins 

begin september her en der wel degelijk met veel Oranjevertoon werd gevierd. Dit zou 

kunnen betekenen dat er meer animo was voor de terugkeer van Oranje dan door Van Sas 

wordt gesuggereerd. De Binnenlandsche Bataafse Courant en de Bataafsche Leeuwarder 

Courant meldden dat de inwoners van Den Helder de erfprins na zijn aankomst tegemoet 

gesneld zouden zijn ‘onder een woedend gejuich van Vivat Oranje, en rykelyk met die kleur 

voorzien’.
28

 In Medemblik hadden enkele orangisten reeds op 31 augustus de Oranjevlag op 

de toren gehesen, al was dit tegen de zin van het stadsbestuur. Daarna hadden de orangisten al 

leuzen roepend door de straten gelopen, ‘echter zonder aan iemand eenig letsel toe te brengen, 

dan alleen het kwetsen van de ooren der Vaderlanders, door het zingen van Oranje liedjes’.
29

 

Ondanks de strenge maatregelen waarmee het orangisme in Medemblik was aangepakt, 
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hadden orangisten in Andijk aan de acties een voorbeeld genomen.
30

 Het orangisme ging 

verder dan het roepen van Oranjeleuzen: de Haagsche Courant berichtte op 30 september dat 

het bezoek van Willem Frederik een bakker had aangezet tot het bakken van ‘150 Oranje-

Podding (Koeken)’.31  

Sommige nieuwsberichten gaven, volgens andere media, een vertekend beeld. Zo 

schreef de op dat moment patriotse Haagsche Courant van Johannes de Groot, die de 

orangistische’s-Gravenhaagse Courant na de Bataafse Omwenteling had vervangen, dat de 

Courier du Bas-Rhin onjuiste feiten vermeldde. Volgens de Courier had de Oranjepartij in de 

Republiek – onjuist dus – ‘volkomen gezegepraald’. Overal hingen Oranjevlaggen uit en het 

Bataafse bestuur zou zich hebben teruggetrokken.
32

 In Gouda zou ten onrechte het bericht 

verspreid zijn dat de Bataafs-Franse troepen zich hadden overgegeven en dat het stadsbestuur 

van Gouda iedereen tot het dragen van een ‘Oranje teeken’ verplichtte.
33

  

Al snel na de aankomst van Willem Frederik werd de orangisten een halt toegeroepen. 

Begin september plaatsten verschillende kranten een bericht van de Bataafse luitenant-

generaal, die de orangistische acties in de kiem wilde smoren: 

 

‘De Commandanten van Detachementen of Patriouilles, die op Toorens, of andere publieke en ook 

particulieren Gebouwen, de Oranje-of Prince-Vlag geplant vinden, worden gelast hetzelfe Gebouw in 

den brand te steken, en te doen af branden. Zy zullen de Perzoonen, die zy met Oranje Cocardes of 

Linten vercierd vinden, doen arresteeren, of zo zy het zoeken te ontvlugten, doen doodschieten; 

wordende verantwoordelyk gesteld voor alle nalatigheid of exces in dezen’.
34

 

 

Ondanks de dreiging die van dit bericht uitging, verdween het orangisme hierna niet uit de 

Republiek. Deze orangistische acties verliepen bovendien niet altijd even vreedzaam. Begin 

september waren enkele (orangistische) militairen vanaf de Pruisische grens naar Westervoort 

getrokken om daar de Oranjevlag op de toren te plaatsen ‘en andere buitenspoorigheden 

meer’. In het bezit van ‘allerlei Monteering en Wapentuig’ schreeuwden zij ‘Oranje boven’. 

In de confrontatie die er vervolgens met een aantal gewapende burgers van Elst ontstond, 

vielen drie gewonden en één dodelijk slachtoffer.
35

 In oktober verscheen een verslag van een 

commandant van de gewapende burgerwacht in Hoorn over het orangisme aldaar. Volgens de 
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commandant hadden de Hoornse orangisten reikhalzend uitgekeken naar de komst van de 

Britse troepen en ‘hunnen Afgod’ Hendrik van Straalen. Met ‘woest gejuich’ staken zij allen 

de vrijheidsbomen in brand, hesen de Oranjevlag en versierden alles met Oranjelinten. 

Volgens de commandant waren de orangisten vervolgens samen met de Britten langs de 

huizen gegaan om deze te plunderen en ‘welke niet toerykend met Orange verzierd was, zag 

zig bloot gesteld aan allerley mishandelingen’.
36

 In Zwolle was onder Oranjegezinden grote 

vreugde ontstaan toen een Brits schip aankwam in de Zwartsluis. De Oranjevlaggen werden 

uitgestoken en er was even een dreiging dat de orangisten een ‘revolutie te Hasselt en te 

Zwol’ wilden bewerkstelligen. Voor de revolutionairen liep het echter met een sisser af; de 

Britten gaven zich over, de Oranje versierselen werden weggehaald en de orangisten vluchtten 

weg.
37

  

 Een enkeling moest zijn acties bekopen met een straf. In Amsterdam bijvoorbeeld 

werd een boekdrukker genaamd ‘Bosch’ voor het drukken van het ‘Oranje Request’ gegeseld 

en voor zes jaar in het rasphuis opgesloten.
38

 In enkele dorpen in de streek Bommelerwaard 

hadden orangisten vier ‘fransche jaagers’ ontwapend en vastgehouden. Om de orangisten af te 

schrikken liet de gevestigde orde in ’s Hertogenbosch een ‘24 ponder’ plaatsen aan de oever 

van de Maas en dreigde met het in brand stichting van het dorp Hedel. Dit zorgde ervoor dat 

de Fransen uiteindelijk werden vrijgelaten. Twee van de meest uitzinnige orangisten werden 

opgepakt en ‘gevonnisd’.
39

 In het Friese Balk werden enkele orangisten gevangen genomen 

bij een oproer dat was ontstaan nadat in Stavoren de Bataafse vlag was opgehangen. Eén 

vrouw verloor hierbij het leven; zij was neergeschoten toen zij had geweigerd de Oranje 

kokarde van haar arm te halen en stelde dat zij liever wilde sterven dan de versiering af te 

doen.
40

 Op 25 september werden er in het hoofdkwartier van Daendels in St. Pancras vier 

mensen gefusilleerd, waaronder een orangistische boer. Deze Zeger Davidson van 

Venhuyzen, afkomstig uit een dorp vlakbij Hoorn, had onder andere hooi, stro en haver aan 

de Britten geleverd. Toen dit bij de Bataven bekend was geworden, besloten zij hem te 

fusilleren. Op het moment dat ‘het Oranje Gemeen’ in Enkhuizen vervolgens hoorde van deze 

executie, ontvlamde zij in ‘eene heilige woede tegen de Patriotten’. Het plan om de 
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revolutionairen iets soortgelijks aan te doen strandde en het bleef bij schelden en vloeken. 

Zeger werd als een martelaar vereerd.
41

 

In de jaren na 1799 verschenen er steeds minder van dergelijke berichten in de 

kranten. Volgens de Binnenlandsche Bataafsche Courant nam het aantal Oranjevertoningen 

ook daadwerkelijk af. Het roepen van Oranjeleuzen en het dragen van de kleur oranje werd 

minder. De kleur oranje was niet bestand tegen ‘de meenigvuldige regen’ en voor het kopen 

van nieuwe oranjekleuren was inmiddels ‘de lust een weinig verflaauwd, en boven al geen 

geld voor handen’.
42

 In Alkmaar zouden de orangistische uitingen in intensiteit zijn 

afgenomen. Hoewel enkele orangisten daar begin oktober nog wel de vrijheidsboom hadden 

omgehakt en in brand hadden gestoken en bovendien een Oranjevlag op een toren hadden 

geplaatst, was er niet veel voor nodig om de rust te handhaven: ‘men zag ‘er zeer weinig 

Oranje draagen, niet dan van het laagste zoort van volkje, en dan nog maar klein in getal’.
43

  

Toch betekende dit niet dat partijtegenstellingen uit de Bataafse Republiek waren 

verdwenen. Ook enkele jaren na de Brits-Russische invasie stak het orangisme zo nu en dan 

de kop op. Zo werd het Uitvoerend Bewind er in juni 1801 op geattendeerd dat ‘der Or.-Partij 

[…] thans meer dan ooyt werkzaam & opgeruymt zijn; dat hunne byeenkomsten & 

conferentien dagelijks vermeerderen’.
44

 Uit de correspondentie van het departement van 

Binnenlandse Zaken blijkt dat het Bataafse regime, ook jaren na de invasie, orangisten nog 

altijd nauwlettend in de gaten hield. De autoriteiten maakten zich aanhoudend zorgen over 

een eventuele ophanden zijnde tegenomwenteling. Op 26 augustus 1801 schreef een agent aan 

het Uitvoerend Bewind dat ‘de tydingen, die van alle kanten volkomen, by aanhoudendheyd 

aan de hoofden der Or.Partij alle hoop doen voeden dat den Erfprins wederom in deze Rep. 

zal komen’. De agent baseerde dit onder meer op een aantal missives, waaronder een van Van 

Stamfort, en op geruchten uit Berlijn. Ondertussen bestond ook binnenlands een bloeiend 

orangisme: ‘De Conferentien onder de Or.Party, in deze Rep. zyn zeer sterk & heden was een 

zeer groote byeenkomst der hoofden te Utrecht’, zo liet de agent weten. 

Een van de agenten die het Bataafse bewind van informatie voorzag, was Adriaan 

Doom (1764-1813). Deze ‘zeer actieve en felle’ agent was werkzaam bij de commissie van 

binnenlandse correspondentie in het Voormalig Gewest c.q. Departement van de Dommel.
45
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In juni 1801 maakte Doom melding van de toenemende correspondentie tussen Hollandse  

uitgewekenen in Münsterland en in Osnabrück, die de hoop op herstel van de ‘voorige 

Regeeringsvorm’ zou voeden. Doom hield deze Oranjegezinden nauwlettend in de gaten 

want, zo schreef hij een klein half jaar later: ‘de Correspondentie tusschen de Oranjezinden 

buyten sLands, en die geenen welken zig in deeze Republiek bevinden duurt nog 

onafgebrooken voort’. Doel van deze orangisten was volgens Doom om zoveel mogelijk 

‘verwarring te veroorzaaken’ en om ‘nog een laatste coup te doen’.
46

  

In oktober 1801 bepaalde een nieuwe constitutie dat orangisten weer bestuurlijke taken 

mochten uitvoeren en werden toegelaten tot het stemregister. Het orangisme had echter niet 

aan betekenis ingeboet, zo stelde een artikel in Janus Janus Zoon uit 1801. Integendeel, 

sommige patriotten ‘die in een Committé Revolutionair den hoogsten toon voerden’, waren nu 

‘de begunstigers der Orangisten’. De Oranjegezinde auteur beweerde dat bij orangisten nog 

altijd de hoop leefde op terugkeer van Willem V. Zo stond zijn vrouw in haar Oranje japon 

het portret van Willem V te kussen, onder de uitroep: ‘daar ginds aan ’t Scheveninger strand, 

van waar gy zyt vertrokken, dáár zult gy wederkomen – en aldaar ook zal ik u haast weder 

omhelzen!’
47

 Kranten bevestigen het beeld dat het Huis van Oranje-Nassau onder het 

Staatsbewind niet in vergetelheid raakte. Hoewel in de jaren na de invasie het aantal berichten 

over orangistische activiteiten sterk afnam, bleven de kranten wel met grote regelmaat 

berichten over het Huis van Oranje-Nassau. Ook na de mislukte invasie vonden de kranten 

berichten over de Oranjes blijkbaar nieuwswaardig. Het waren vooral de reizen van de 

erfprins die de aandacht van de kranten hadden. Daarnaast werd er ook aandacht besteed aan 

de onderhandelingen die Willem Frederik voerde over de schadevergoeding voor zijn Huis en 

over de inhuldiging van de erfprins in Fulda in 1802.
48

 

Van nationalisering leek in deze periode dus nog geen sprake te zijn. De continue 

orangistische onderstroom maakte het Bataafse bewind alert op pogingen een tegencoup te 

plegen. De dreiging met straffen hielp niet dit orangisme ondergronds te houden. Kranten 

wakkerden het orangisme aan. Hoewel er vooral werd bericht over Oranjevertoon in het 

noorden van Holland, Gelderland, Overijssel en Friesland, was het nieuws hierover niet alleen 

in de betreffende provincies te lezen, maar ook in Utrecht en Groningen. 
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5.3 Orangisme verdedigd 

 

Terwijl Willem Frederik zich met een kleine kring van vertrouwelingen in Groot-Brittannië 

en Pruisen bezighield met het ontketenen van een contrarevolutie en het herstel van de 

stadhouderlijke waardigheden, stonden de pennen van Oranjeaanhangers in de Bataafse 

Republiek niet stil. Na de woelige eerste jaren volgend op de Bataafse Omwenteling was het 

aantal orangistische publicaties weliswaar afgenomen, maar dit betekende geenszins dat er 

onder Oranjeaanhangers geen politieke vraagstukken meer leefden.  

 De uitingsvrijheid onder het twaalfkoppig Staatsbewind, dat met de nieuwe grondwet 

van 16 oktober 1801 aan de macht was gekomen, was echter steeds meer beperkt. De vrijheid 

van drukpers was niet in de grondwet van 1801 beschreven. Wel was iedereen volgens artikel 

drie van de grondwet vrij om binnen de grenzen van de wet te doen wat hij wilde. In de jaren 

na de totstandkoming van de constitutie legde het Staatsbewind echter een aantal maatregelen 

op die deze vrijheid sterk beperkten. Schrijvers en redacteuren van alle politieke richtingen 

merkten hier de gevolgen van. Op 8 april 1802 besloot het Staatsbewind, onder invloed van de 

Agent van Inwendige Politie en Waterstaat Abraham Jacques la Pierre (1750-1837), dat 

‘bedorven of misleidende’ publicaties met zes weken werden opgeschort.
49

 Een paar maanden 

later besloot het bewind tot het sluiten van alle persen waarmee ooit, volgens de resolutie van 

8 april, lasterlijke publicaties waren gedrukt. Om het aantal aanstootgevende publicaties te 

weren, waarschuwde het Staatsbewind dat redacteuren en schrijvers van dergelijke stukken uit 

de Republiek zouden worden gezet. Door deze maatregelen zou de gehele politieke pers zich 

redelijk stil houden gedurende de jaren erna.
50

 De uitgave van het tijdschrift De Themis door 

Philippus Verbrugge in 1804, waarin de Franse regering beledigd zou zijn, zorgde echter voor 

een nog verdere aanscherping van de maatregelen. De proclamatie van 6 juli van dat jaar 

zorgde niet alleen voor de verbanning van Verbrugge, maar verbood eveneens ‘het schrijven, 

drukken en verspreiden van anonieme of andere spotschriften of publicaties’ waarin onder 

meer publieke officieren werden beledigd of die tweestrijd bevorderden.
51

  

Door deze beperkende maatregelen, die vooral vanaf april 1802 hun tol eisten, staan in 

deze paragraaf werken centraal die zijn verschenen in de jaren tussen 1800 en 1802. Drie 
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werken zijn van de hand van de in hoofdstuk drie en vier al genoemde Adriaan Kluit, Johan 

Canter de Munck en Philippus Verbrugge. Daarnaast komt kort een werk van S.A. Walsteen 

aan bod. Deze Rotterdamse orangist was bestuurslid en een van de oprichters van de sociëteit 

De oprechte Nederlandsche Eendracht.
52

 Ook zal de Verklaring aan het Staatsbewind van 

Gijsbert Karel van Hogendorp worden besproken. 

Van Hogendorp had al op jonge leeftijd grote sprongen in zijn politieke loopbaan 

gemaakt. Na een korte militaire carrière en een promotie bij de van oorsprong Duitse jurist 

Pestel, waren zijn politieke kwaliteiten van pas gekomen tijdens de contrarevolutie van 1787. 

In dat jaar fungeerde hij als tussenpersoon tussen de stadhouderlijke familie in Nijmegen en 

de orangisten in Den Haag. Na 1795 stond zijn loopbaan tijdelijk stil. In tegenstelling tot vele 

anderen, vertrok hij echter niet uit het land. Wel bleef hij tot 1813 ambteloos. Desondanks 

hield hij zich wel bezig met de politieke situatie in zijn vaderland. Volgens Van Hogendorp 

was het grootste gedeelte van de bevolking in het land Oranjegezind en was een terugkeer van 

de familie van Oranje-Nassau zeer gewenst.
53

 Toen Engels-Russische troepen in 1799 het 

land binnenvielen, gloorde er hoop bij Van Hogendorp. Hij herschreef de Unie van Utrecht 

die volgens hem als een nieuwe grondwet voor het land kon dienen. Hierin zou Oranje-

Nassau aan het hoofd komen te staan van een algemene vergadering waarin de provincies 

werden vertegenwoordigd. Hoewel volgens dit ontwerp een telg uit het Huis van Oranje-

Nassau weer stadhouder zou worden, zou de vergadering worden voorgezeten door een 

president of een raadpensionaris. Na het mislukken van de invasie besloot Van Hogendorp 

echter deze grondwet te laten voor wat het was.
54

  

Na het aantreden van het Staatsbewind in 1801 vond Van Hogendorp dat hij niet 

langer meer kon wachten. In korte tijd schreef hij zijn Verklaring, waarin hij voorstelde om de 

het Huis van Oranje-Nassau zijn oude waardigheden terug te geven. Hij zou het stuk zelf op 

het Binnenhof in Den Haag hebben gepost.
55

 Alhoewel de tekst niet voor publicatie bedoeld 

was, werd deze – tegen de zin van Van Hogendorp – toch gedrukt. De reactie vanuit het Huis 
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van Oranje was negatief; een herstel van de macht was na 1799 voorgoed uitgesloten, zo 

meende Wilhelmina.
56

 In 1812 zou Van Hogendorp een ontwerp schetsen voor een 

toekomstige grondwet onder een koning van Oranje. Bij de terugkeer van Willem Frederik 

van Oranje-Nassau in november 1813 speelde Van Hogendorp, samen met Frans Adam van 

der Duyn van Maasdam (1771-1848) en Leopold van Limburg Stirum (1758-1840), zoals 

bekend een sleutelrol. Als leden van het Algemeen Bestuur hadden zij de komst van Willem 

Frederik voorbereid. Van Hogendorp overtuigde hem van de noodzaak van een grondwet.  

 

 

‘Veel hoofden veel zinnen’ 

Het Bataafse bewind stemde de orangisten steeds milder. De invoering van de volksregering 

bij representatie hadden zij schoorvoetend geaccepteerd. Ook het bestaan van 

volkssoevereiniteit werd erkend. Waar Cornelis van der Aa in 1796 al had ingestemd met de 

‘Oppermagt des Volks’, volgden nu ook andere Oranjegezinden.
57

 Verbrugge geloofde dat 

alle soevereiniteit van oorsprong ‘van het Volk, [was] afgedaald’. En ook Kluit erkende dat de 

‘Grondmacht’ bij het ‘gansche Volk’ berustte.
58

  

Toch zorgde de volksregering bij representatie nog altijd voor hoofdbrekens onder 

orangisten. Er moest, in de woorden van Kluit, een onderscheid worden gemaakt tussen 

‘Volks Bestuur en Volks Invloed’.
59

 De soevereiniteit lag dan oorspronkelijk wel bij het volk, 

maar deze was gehuisvest in anderen, in gezaghebbers. Deze vertegenwoordigers waren 

bekleed ‘met dat zelvde Souverain Gezag, met die zelvde Souveraine Magt, […], welken het 

Volk, persoonlyk regeerende, zou kunnen, willen, en mogen, uitoeffenen’.
60

 Dit was een 

gevolg van de idee van representatie, want ‘wie ‘eenen Leeuw verbeelden wil’, zo redeneerde 

Verbrugge, ‘moet zelv leeuwenkragten hebben’. Deze macht was ondeelbaar, wat voorkwam 

dat het bestuur ‘gebrekkig, kreupel, lam, en kragtlooz’ zou worden.
61

  

 De volksregering bij representatie was gestoeld op een verdrag tussen volk en 

vertegenwoordigers. Zonder verdrag kon het niet eens bestaan; verwijzend naar Rousseau’s 

Du contrat social (1750) betoogde Verbrugge zelfs dat dit het fundament van een democratie 

was. Het beperkte de macht van vertegenwoordigers en voorkwam dat ‘slegts de Wil van een 
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gedeelte des Volks’ bepalend zou zijn. Een verdrag, mits unaniem aangenomen, zorgde 

ervoor dat ‘alle de Leden der Maatschappy zig eenpariglyk verpligt hebben, dat gene voor 

den algemeenen Wil der Maatschappy te zullen erkennen, ’t welk de Meeste stemmen 

vorderen’.
62

 Het verdrag kon worden opgeheven als de vertegenwoordigers een daad pleegden 

‘van Willekeurig Gezag, van Openbaar Geweld, van Overheersing, Verdrukking, of 

Dwingelandij’.
63

 Vaak echter, zo meende Verbrugge, interpreteerde het volk de wetten 

verkeerd en kwam ten onrechte in verzet tegen de regering. Alleen wanneer de zogenaamde 

‘Grondwetten van Staat’ – hetzij natuurlijke, hetzij geconditioneerde grondwetten – werden 

geschonden, was het volk gerechtvaardigd om hiertegen in opstand te komen.
64

 

 In zijn Historie der Hollandsche Staatsregering plaatste Kluit deze ideeën in een 

historisch kader. In zijn vijfdelige magnum opus, dat tussen 1802 en 1805 verscheen, had 

Kluit zijn historische kennis gebundeld. Net als veel andere orangisten was hij na de Bataafse 

Omwenteling ontslagen uit zijn functie en had hij zijn hoogleraarschap aan de universiteit van 

Leiden moeten opgegeven. De ambteloze jaren die volgden, besteedde Kluit onder andere aan 

dit onderzoek, dat hij publiceerde na eerherstel voor ontslagen hoogleraren in februari 1802.  

 Een groot onderdeel van zijn betoog bestond eruit te laten zien dat de Staten de 

soevereiniteit zich tijdens de Opstand hadden toegeëigend. Anders dan in zijn eerdere werk, 

legde Kluit in zijn Staatsregering ook uit waarom juist de Staten de soevereiniteit toekwam. 

Weliswaar erkende hij dat ten tijde van de Opstand de soevereiniteit oorspronkelijk bij het 

volk had gelegen, maar hij stelde dat de uitoefening ervan de Staten toekwam. Bij uitblijvend 

protest van het volk, hadden de Staten sinds 1584 de soevereiniteit uitgeoefend. Opvallend is 

dat Kluit in dit werk zich niet alleen baseerde op de staatsrechtleer van Hugo de Groot en 

Samuel von Pufendorf, maar ook op het natuurrechtelijk idee van een ‘grondmacht’ van het 

volk. Dit begrip was afkomstig van de gematigde democraat Jacob van Maanen. Hiermee 

doelde Van Maanen op het recht van het volk de soevereiniteit in het leven te roepen en 

eventueel over te dragen. Kluit erkende het bestaan van deze grondmacht. Volgens hem lag de 

oorsprong van deze macht in de vroege middeleeuwen en was deze vervolgens veilig in 

handen van de Staten gekomen.
65

 Zij oefenden nu deze grondmacht van het volk uit, ‘niet als 

eigenaars, maar als erkende, wettige, Bestuurders’. Hiermee was een ‘vertegenwoordigende 
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Souvereiniteit’ tot stand gekomen die aan wetten en verdragen gebonden was, zoals aan de 

Unie van Utrecht.
66

  

 Om zijn argument te verduidelijken vergeleek Kluit de staat met een huishouden, met 

daarin een vader als soeverein. Ook Verbrugge maakte deze vergelijking. Binnen het 

huisgezin lag het ‘oppergezag’ bij de vader, ‘als het Hoofd van deezen kleinen Staat’, zo 

stelde hij. De kinderen vormden het volk, dat zich aan de vader moest gehoorzamen.
67

 

Hiermee volgden zij Van Hogendorp, die al in 1789 de overdracht van soevereiniteit 

vergeleek met een zoon die op vrijwillige basis zijn vaders gezag accepteert.
68

 De 

karakterisering van de staat als een grootschalig patriarchaal huishouden, kwam voort uit de 

zeventiende-eeuwse Hausväterliteratur. Hierin was een centrale rol weggelegd voor een sterke 

heerser, die alleen kon functioneren als zijn onderdanen gelukkig waren.
69

 

 Een groot probleem bij representatie dat orangisten zorgen baarde, waren de 

vertegenwoordigers zelf. Verbrugge voorzag een groot tekort aan eenheid in deze regering 

van ‘veelen’. Het oude gezegde ‘zo veel hoofden zo veel zinnen’ was volgens hem precies 

van toepassing op de Bataafse regeringsvorm. Niet het algemeen belang, maar het eigen 

belang van vertegenwoordigers zou de boventoon voeren in deze regering.
70

 Deze ‘Geest van 

partyschap’ maakte verkiezingen gevaarlijk. De meeste mensen waren geneigd om bij hun 

keuze toch vooral af te gaan op uiterlijkheden en mooie praatjes, wat volgens Verbrugge 

slechts ‘Lok-aas’ was. Zij zouden bedrogen uitkomen; vertegenwoordigers wilden 

gewoonweg zoveel mogelijk aanhang creëren. De geschiedenis van Rome en het oude Athene 

maakten nog eens duidelijk dat een volksregering bij representatie onbestendig was en voor 

veel ellende had gezorgd. Sterker nog, Rome had de ‘schitterendste Periode’ beleefd toen de 

stad een monarchale regering had. Door de hele geschiedenis, zo had de ervaring inmiddels 

geleerd, hadden landen en staten altijd in ‘het een of ander Hoofd’ hun redding gezocht. Ook 

voor de Republiek gold dit; tot drie keer toe had een stadhouder het land van de ondergang 

gered.
71

  

Om partijschap zoveel mogelijk te voorkomen stelde Verbrugge heel wat eisen aan 

vertegenwoordigers. Zo moesten zij bekwaam en deugdzaam zijn en niet alleen de post van 

volksbestuurder kúnnen, maar ook wíllen uitvoeren. Daarnaast bevatte de lijst van Verbrugge 
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heel uiteenlopende vereisten, zoals dat bestuurders aan de ene kant kennis moesten hebben 

van het natuurrecht en van de geschiedenis – vooral de vaderlandse, maar ook over bepaalde 

eigenschappen dienden te bezitten zoals doortastendheid, schranderheid en barmhartigheid.
72

 

De keuze voor representanten diende overigens jaarlijks plaats te vinden en vrijwillig te zijn.
73

 

In principe was iedereen in de maatschappij even verkiesbaar voor alle ambten en 

bedieningen – natuurlijke gelijkheid was immers één van de onvervreemdbare rechten in een 

burgermaatschappij. Maar in de praktijk ging dit principe volgens Verbrugge niet helemaal 

op. Alleen degenen die iets ‘hoegenaamd tot instandhouding der Maatschappij atribueeren’ 

behoorden volgens hem tot ‘het Volk’. Dit hield in dat zij naar evenredigheid belasting 

afdroegen, een ‘zeekeren bepaalden tyd gedragen [moesten], niet krankzinnig of onnozel 

waren en niet onder curatele stonden of crimineel waren.
74

 

Opvallend is dat Verbrugge zich in zijn kritiek op de volksregering bij representatie 

soms juist opstelde als democraat. Hij diende de Bataven met hun eigen retoriek van repliek. 

Zo stelde Verbrugge in zijn betoog dat de zogenaamde wijkvergaderingen zich geen 

volksvergadering mochten noemen en zelfs moesten worden afgeschaft. Een wijkvergadering 

was niets meer dan ‘eene Regeering in eene Regeering’. Het verstomde de volksstem en 

onderwierp de burger aan een bepaalde ‘Directie’. De beste manier om de volksstem te 

verwoorden, zo beargumenteerde Verbrugge, was door ‘eener Wettige Oproeping des Volks’ 

[…] ofte by trommelslag, ofte by mondelyke aanzegging aan het huis of de woning van elken 

Stemgerechtigden’. Op die manier kon het gehele volk zijn stem toch laten horen.
75

 Het lijkt 

alsof Verbrugge met dit plan zelfs verder ging dan de gang van de zaken in de Bataafse 

Republiek, waar stemgerechtigden via grondvergaderingen representanten konden kiezen en 

op die manier vertegenwoordigd werden.
76

  

Canter de Munck stelde op zijn beurt niet de wijkvergaderingen, maar de nationale 

vergadering ter discussie. Hij zag meer in een vertegenwoordiging op gewestelijk niveau, 

zoals die er volgens de Unie van Utrecht altijd was geweest in de vorm van gewestelijke 

staten. Canter de Munck waarschuwde voor het gevaar dat schuil ging achter een nationale 

vergadering die los van de gewesten opereerde. Volgens hem was het samenbrengen van 

‘Nederlanders’ onder een dergelijke ondeelbare macht te vergelijken met het overdragen van 

de regering aan een vreemde natie. Door deze manier van vertegenwoordiging zou bovendien 
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het grootste gewest met de meeste afgevaardigden het altijd voor het zeggen hebben. ‘Het 

hoofd-principe voor eene algemeen regeling van het Opperbestuur der Vereenigde Gewesten’, 

stelde Canter de Munck, ‘vermag en kan mitsdien niet gebaseerd zijn op eene een- en 

ondeelbaarheid, maar moet dezelven beschouwen als bondgenootschappelijk vereenigd’.
77

  

Hoewel de orangisten zich milder opstelden tegenover het Bataafse bewind dan in de 

jaren hiervoor, bleven zij kritisch. Waar Canter de Munck behoudend bleef verwijzen naar de 

Unie van Utrecht als uitgangspunt voor de staatsvorm, daagde Verbrugge meer uit met zijn 

bewering dat de volksregering bij representatie de volksstem zou verstommen.  

 

 

Een Oranje constitutie 

Het enige waarover de hier onderzochte orangisten het unaniem eens waren, was dat het 

stadhouderschap hersteld moest worden en dat een lid van het Huis van Oranje-Nassau dit 

ambt het beste uit kon voeren. Opvallend is dat Van Hogendorp dit stadhouderschap wilde 

vastleggen in een geschreven grondwet. Dit laat zien dat het orangistische constitutiebegrip 

aan verandering onderhevig was.  

 Eeuwenlang was het constitutiebegrip gebruikt voor fundamentele wetten of 

grondwetten, die als historische fundamenten de Republiek hadden gevormd. Fundamentele 

wetten hadden hierin de betekenis van staatsstukken, zoals de Unie van Utrecht (1579) en het 

Plakkaat van Verlatinghe (1581), die niet door de overheid zelf konden worden opgeheven. 

Binnen het oude constitutiebegrip van de Republiek werd ook veel waarde gehecht aan, zoals 

G.F.M. van der Tang dat noemt, ‘authoritative opinions’, zoals het werk van Hugo de Groot.
78

 

De oude constitutie had dus niet de betekenis van een geschreven grondwet waarin het gehele 

politieke stelsel was opgetekend, maar was een verzameling van allerlei stukken die de 

voorwaarden en begrenzingen van het bestuurlijke gezag in de Republiek bepaalden.  

Met uitzondering van Van Hogendorp hanteerden de orangisten, ook nadat in 1798 de 

Staatsregeling was aangenomen, nog altijd dit oude constitutiebegrip.
79

 De Unie van Utrecht 

werd hierbij beschouwd als ‘de bron der wetten, voor ons Staatsgebouw’. Terecht had het 

verdrag volgens Canter de Munck de naam ‘de blijde moeder van zo veele zegeningen’ te zijn, 
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‘en de teelster van het aanzien der Republiek, bij de hoogste Troonen van Europa’.
80

 De Unie 

had de welvaart van de Republiek naar een hoogtepunt gebracht en had gezorgd voor een 

balans tussen de gewesten.  

 Van Hogendorp hanteerde in zijn Verklaring als enige van de hier bestudeerde 

orangisten het nieuwe constitutiebegrip. In zijn Verklaring wees hij ‘alle Constitutien […], 

welke niet het Huis van Oranje met de Erflijke waardigheid van Hoofd van den Staats 

bekleed[en]’ af en pleitte hij voor een terugkeer van de oude orde.
81

 Aangezien hij hierin door 

‘de overgroote meerderheid der Natie’ werd gesteund, was dit volgens hem de enige manier 

om de rust in het land te laten terugkeren en de verschillende partijen weer te verenigen.
82

 Een 

meerderheid van de bevolking koesterde deze wens, en dan vooral de ‘gemeene man […] dat 

is, het talrijkste gedeelte van het Volk’. Zij zagen in de Prins van Oranje een waarborg tegen 

de onderdrukking door de regenten.
83

 Om dit doel te bereiken betoogde Van Hogendorp dat er 

‘eene grondwet’ moest komen, ‘met eene gelijk verbindende kragt, voor Prins, Regenten en 

Volk’. Waar voorheen Oranje instructies verkreeg van regenten, zouden de prins van Oranje, 

de regenten en ‘het volk’ nu aan een grondwet verbonden zijn.
84

  

 Van Hogendorp verwachtte dat deze grondwet er zou komen. Door de Vrede van 

Lunéville (1801) en de Brits-Franse vredesonderhandelingen te Amiens (1802) had hij hoop 

op een duurzame vrede en vastigheid voor de Republiek. De Vrede van Lunéville stelde 

immers dat de Republiek haar eigen regering mocht kiezen. Van Hogendorp zag dit als een 

buitenkans.
85

 Door de combinatie van het oude en nieuwe constitutiebegrip was Van 

Hogendorp de meest pragmatische en vernieuwende van de hier onderzochte orangisten. 

 Het was volkomen logisch dat een prins van Oranje-Nassau het ambt van stadhouder 

zou vervullen. Hij zou immers nooit zomaar zijn ‘wettig erfrecht’ afstaan. Dit was hem ooit 

door het volk ‘toegekend en opgedragen’ en was sinds 1747 bovendien ook in vrouwelijke 

lijn gegarandeerd. De prins zou nooit in staat kunnen zijn om dit volk, dat hem ondanks alles 

was blijven steunen, te verlaten, zo stelde S.A. Walsteen.
86

 Hij schreef niet wanneer of op 

welke manier Oranje dit erfrecht had verkregen. Net als bij Verbrugge blijft het daarnaast 

vaag wie hij onder ‘het volk’ schaart en waar het zijn machtspositie aan ontleende. 
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Het was volgens orangisten niet uitgesloten dat een stadhouder aangesteld zou worden 

in de Bataafse volksregering. In de constitutie stond weliswaar dat er geen ‘erfelijke 

waardigheden […] zullen standgrijpen’, maar dit betekende volgens Canter de Munck niet dat 

de aanstelling van een ‘eminent hoofd’ in geval van nood onmogelijk was.
87

 De argumenten 

die Canter de Munck aanhaalde om de aanwezigheid van een stadhouder of eminent hoofd in 

de Republiek te rechtvaardigden, waren veelal dezelfde als in voorgaande jaren. Zo zorgde 

een stadhouder voor eenheid in het gemenebest, hield hij de verschillende belangen van de 

gewesten in evenwicht, voorkwam hij de komst van een alleenheerschappij of ‘een regeering 

van weinigen’ en droeg hij bij aan de veiligheid – omringende landen werden immers door 

zijn aanwezigheid geïmponeerd.
88

 De noodzakelijkheid van een stadhouder of eminent hoofd 

hing wel af van de mate van ‘bondgenootschaplijke vereeniging’. In een federatie zou een 

stadhouder of eminent hoofd van groter belang zijn dan in een eenheidsstaat.
89

 

Opmerkelijk is dat Canter de Munck betoogde dat een stadhouder of eminent hoofd 

gekozen moest worden. Volgens Canter de Munck was dit dé manier om te voorkomen dat 

een ‘regeering van weinigen’ of een ‘éénhoofdig bestuur’ aan de macht zou komen. Deze 

gekozen stadhouder diende wel een vorst te zijn en niet zomaar een burger. Een burger stond 

immers gelijk aan alle volksrepresentanten en straalde daardoor niet genoeg gezag uit. 

Daarnaast dwong, volgens de Zeeuwse orangist, een vorst bij andere mogendheden meer 

ontzag af dan een particulier persoon. De aanwezigheid van een stadhouder diende vooral om 

gewicht bij te zetten bij besluitvorming, om te overtuigen en mensen over te halen. Deze 

eigenschappen waren van groter belang dan zijn afkomst. Bovendien zorgde deze beperkte 

macht van de stadhouder er ook voor dat hij niet met geweld of dwang kon besturen en dus 

niet over een ‘dictatoriale macht’ kon beschikken.
90

  

Met voorbeelden uit het vaderlandse verleden en verwijzingen naar het werk van Van 

Slingelandt liet Canter de Munck zien dat het Huis van Oranje-Nassau deze rol in het verleden 

al vervuld had. Het aanzien en de macht het Huis reikte ver. Dit was volgens Canter de 

Munck vooral zichtbaar geworden tijdens het Tweede Stadhouderloze Tijdperk, toen de 

‘prinselyke legerhoofden’, die in dienst waren van de staat, een ‘vorstelyke invloed’ op het 

landsbestuur hadden gehad. Dit had er destijds voor gezorgd dat ‘de zaken tamelijk wel 

bestuurd en boven verwagting, wierden gaande gehouden’. Dat was volgens Canter de Munck 
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nu precies de essentie van het stadhouderschap.
91

 Toch nuanceerde hij de noodzaak van het 

stadhouderschap en het belang van het Huis van Oranje-Nassau: 

 

‘laten […] de ijverige aanhangers van de oude staats-stadhouderlijke regeeringsvorm dezer landen, zich 

niet te veel […] wegslepen door het oppervlakkig denkbeeld, dat zonder eenen vorm van bestuur, die 

maar in weinige deelen daar van afwijkende is, alle hunne bestaanbaarheid, godsdienst en vrijheid 

verloren zij, laten zij zich door overdreven denkbeelden niet diets maken dat alle pogingen van brave 

bestuurders, buiten de verheffing van het Huis van Orange tot de stadhouderlijke waardigheden, 

krachteloos en nutteloos zijn’.
92

 

 

Hoewel de orangist dus zelf de voorkeur gaf aan een stadhouderschap dat bekleed werd door 

een lid van het Huis van Oranje-Nassau, was de directe invoering ervan niet per se 

noodzakelijk. Volgens Canter de Munck moest de discussie hierover wachten tot ’s lands 

‘bloei en welvaard’ hersteld waren. Als de tijd weer rijp was om het onderwerp weer te berde 

te brengen, zou men vanzelf inzien dat de instelling van een eminent hoofd in de Republiek 

het enige juiste was.
93

 

 

 

*** 

 

In de nasleep van de mislukte invasie in het najaar van 1799 verloor de familie van Oranje-

Nassau langzaamaan haar hoop op herstel van haar waardigheden en haar politieke 

zeggenschap in Nederland. De Nederlandse kranten weerspiegelden deze ontwikkeling. Niet 

alleen publiceerden zij minder over de Oranje-Nassaus, ook uitingen van Oranjegezindheid 

kwamen minder aan bod dan voorheen het geval was geweest. Toch verdween het orangisme 

niet helemaal. Hoewel het aantal berichten was afgenomen, bleven kranten gedurende de 

gehele periode schrijven over de familie van Oranje-Nassau en haar aanhangers. Daarnaast 

blijkt uit de correspondentie van Binnenlandse Zaken dat de gevestigde orde altijd alert was 

op orangistische samenscholingen en netwerken. Bovendien verschenen er, ondanks de 

afgenomen persvrijheid, toch pamfletten met uitgesproken ideeën die het orangisme ook in 

deze periode verder vormgaven. Op dit vlak is echter een opmerkelijke ontwikkeling te zien. 
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 De pamfletten laten zien dat de orangistische auteurs de kaders van de Bataafse 

Republiek inmiddels in grote lijnen accepteerden. Zo werd de volkssoevereiniteit als een 

gegeven aanvaard. Ook op andere vlakken hadden deze orangisten hun gedachtengoed 

verbreed. Van de hier besproken orangisten was Canter de Munck het meest behoudend. Hij 

nam de Unie van Utrecht expliciet als uitgangspunt voor de constitutie van de Republiek. Hij 

wilde terug naar de federale staat met een eminent hoofd, waarbij een telg uit het Huis van 

Oranje-Nassau vanzelfsprekend de voorkeur genoot. Opvallend genoeg benadrukte hij dat dit 

eminente hoofd gekozen diende te worden. Hiermee lijkt Canter de Munck een voorbeeld te 

hebben genomen aan het gekozen presidentschap, zoals dat in de Verenigde Staten was 

ingevoerd. Deze toenadering tot democratische principes was ook te zien bij Verbrugge. Meer 

dan de andere orangisten daagde hij het Bataafse bewind uit door de volksregering bij 

representatie met democratische argumenten te bekritiseren. Door de volksregering te zien als 

een regering in een regering beargumenteerde hij dat deze regeringsvorm de volksstem juist 

verstomde. Hoewel Verbrugge hier geen uitgebreide plannen tegenover stelde, maakt dit 

duidelijk dat de kaders van het orangistische denken waren veranderd. Van Hogendorp was 

van de hier besproken orangisten het meest vernieuwend. Door een geschreven grondwet als 

uitgangspunt te nemen voor het herstel van het stadhouderschap van Oranje-Nassau probeerde 

hij de afstand tussen de oude en nieuwe constitutie te overbruggen. Juist door gebruik te 

maken van Bataafse politieke ideeën wist hij een terugkeer van de oude orde te 

rechtvaardigen.  

 De pamflettenschrijvers demonstreerden dat het orangisme in deze jaren meer was dan 

een onderstroom. Hoewel hun visies uiteenliepen van behoudend tot vernieuwend, waagden 

zij met hun werk een poging om het orangisme theoretisch vorm te geven. Hierbij bewogen 

zij zich binnen de door het Bataafse bewind geschapen kaders, zoals de aanwezigheid van een 

representatieve regering en een grondwet. Orangisten bleven voor alles aanhangers van 

Oranje-Nassau, ook nadat de terugkeer van de stadhouder een verloren zaak leek. Toch 

overbrugden zij in hun werk, al dan niet bewust, voor een deel de partijtegenstellingen en 

verkleinden de afstand tot hun politieke opponenten.   
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6. Eenhoofdig gezag (1805-1810) 

 

De periode van het voorjaar van 1805 tot en met de zomer van 1810 was wederom een roerige 

tijd in de Nederlandse politiek. In het voorjaar van 1805 werd Rutger Jan Schimmelpenninck, 

een gematigd patriot die tot die tijd als Bataafs gezant voornamelijk in Parijs werkzaam was 

geweest, op verzoek van de Franse keizer Napoleon benoemd tot raadpensionaris van het 

Bataafsch Gemenebest. Een jaar later verving Napoleon hem door Lodewijk Napoleon, de 

broer van de keizer, die op 5 juni 1806 benoemd zou worden als vorst van het nieuwe 

Koninkrijk Holland. Na eeuwen een republiek te zijn geweest was Nederland nu een 

monarchie geworden. Terwijl de populariteit van Lodewijk Napoleon onder de Nederlandse 

bevolking groeide, ontstonden er tussen hem en zijn keizerlijke broer steeds meer spanningen. 

Vooral onenigheid over de invoering van het Continentaal Stelsel leverde frictie op. De keizer 

voerde de druk op zijn broer gedurende de jaren steeds verder op. Moegestreden deed 

Lodewijk Napoleon op 1 juli 1810 gedwongen afstand van de troon. Iets meer dan een week 

later annexeerde Napoleon Nederland en lijfde het in bij het Franse keizerrijk.  

 Dit hoofdstuk beantwoordt de vraag welke gevolgen deze bestuurlijke en 

constitutionele veranderingen hadden voor het orangisme. Om deze vraag te kunnen 

beantwoorden moet eerst worden onderzocht of er nog wel over orangisme gesproken kon 

worden in deze periode. Waren de partijtegenstellingen inmiddels zo verminderd dat het 

orangisme zijn betekenis had verloren? Het was alweer een decennium geleden dat Willem V 

met zijn gezin de overstap had gemaakt naar Groot-Brittannië. Sindsdien had alleen de 

erfprins nog kortstondig voet in Nederland gezet. In april 1806 zou de voormalige stadhouder 

bovendien op 58-jarige leeftijd overlijden. Welke gevolgen had dit alles voor de aanhang van 

het Huis van Oranje-Nassau? Werd er nog altijd reikhalzend uitgekeken naar de terugkeer van 

het stadhouderschap? Hoe reageerden orangisten daarnaast op de invoering van het 

eenhoofdig gezag? De Staatsregeling van 1805 en de Constitutie van 1806 bepaalden dat eerst 

Schimmelpenninck en later Lodewijk Napoleon alle soevereine macht in handen kreeg. Dit 

strookte niet met het orangistische politieke betoog, waarin al jaren het belang van een 

gemengde regeringsvorm werd benadrukt.  

 Verschillende historici hebben zich reeds over de vraag gebogen hoe de Nederlandse 

bevolking omging met deze bestuurlijke overgang, en dan met name die van republiek naar 

monarchie. Zo stelt Velema dat de monarchie vrij moeiteloos kon worden ingevoerd. Hoewel 

het raadpensionarisschap van Schimmelpenninck en de op de handen zijnde aanstelling van 
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Lodewijk Napoleon nog voor veel ophef zorgden, zoals Velema aan de hand van enkele 

pamfletten en brieven laat zien, legden de Nederlanders zich vrij snel na de invoering ervan 

neer bij het bestaan van het Koninkrijk Holland. Velema probeert een verklaring voor deze 

omschakeling te vinden in uiteenlopende zaken. Nederlanders zouden de monarchie onder 

druk van Napoleon hebben moeten accepteren en konden dus niet anders dan zich erbij 

neerleggen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat Lodewijk Napoleon de bevolking had 

overtuigd van het nut van een monarchie. Hoe dan ook was het republikanisme volgens 

Velema uitgeput in deze periode. De ‘politieke lethargie’ die al vanaf 1795 zou hebben 

geheerst kon alleen door zoiets ingrijpends als de invoering van een monarchie worden 

doorbroken. Nederlanders waren blij de republikeinse ballast van het verleden van zich af te 

kunnen schudden.
1
 

 Martijn van der Burg nuanceert Velema’s beeld door te stellen dat de overgang van 

republiek naar monarchie niet moeiteloos verliep. Hij stelt dat het erfelijkheidsprincipe en het 

constitutioneel koningschap niet zomaar werden geaccepteerd en ingevoerd, maar langzaam – 

en niet zonder tegenstand – hun ingang vonden in Nederland in de periode 1806-1810. Van 

der Burg verwijst hiervoor bijvoorbeeld naar de oprichting van het Koninklijk Instituut in 

1808, waarbij David Jacob van Lennep weigerde als overtuigd republikein zijn benoeming te 

aanvaarden.
2
  

In dit hoofdstuk zal duidelijk worden gemaakt dat het orangisme zich, in reactie op de 

ingrijpende bestuurlijke veranderingen, in twee richtingen bewoog waarbij zowel de Prins van 

Oranje-Nassau werd herdacht als historisch fenomeen, als de monarchie van Lodewijk 

Napoleon werd omarmd. Om deze ontwikkeling goed te kunnen duiden zal in de eerste 

paragraaf een schets van de historische context worden gegeven. Dit doe ik aan de hand van 

het leven van de familie van Oranje-Nassau in deze jaren. Zij had inmiddels weinig politieke 

invloed meer. Deze paragraaf maakt duidelijk in hoeverre de familie zich in deze jaren nog 

bezig hield met de politieke situatie in Nederland. De tweede paragraaf gaat in op de vraag 

hoeveel ruimte er in deze jaren was om het orangisme uit te dragen. Er wordt kort aandacht 

besteed aan het beleid hieromtrent van zowel Schimmelpenninck als Lodewijk Napoleon. In 

de derde paragraaf staat de reactie van enkele orangisten op de veranderende staatsvorm 

centraal. Hier wordt, aan de hand van de enkele pamfletten en gedichten die deze jaren 

konden verschijnen, onderzocht in welke richting het orangistische betoog zich ontwikkelde. 

                                                           
1
 W.R.E. Velema, ‘Lodewijk Napoleon en het einde van de republikeinse politiek’, De negentiende eeuw. 

Themanummer Het Koninkrijk Holland (1806-1810) 30 (2006) 147-158, citaat 158. 
2
 Martijn van der Burg, Nederland onder Franse invloed. Culturele overdracht en staatsvorming in de 

napoleontische tijd 1799-1813 (Amsterdam 2009) 62 en 82. 
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6.1 Oranje-Nassau in verdrukking 

 

Op het moment dat Schimmelpenninck tot raadpensionaris werd benoemd, verkeerde de 

familie van Oranje-Nassau in een lastig parket. Napoleon, die zich op 2 december 1804 door 

paus Pius VII tot keizer had laten kronen in de Notre-Dame in Parijs, had geen 

schadevergoeding aan de familie willen toekennen. Vanaf nu leefde de familie van de 

opbrengsten van haar gebieden en het jaargeld dat zij vanuit Groot-Brittannië ontving.
3
 De 

erfprins was hier zo verbolgen over dat hij samen met zijn vader besloot geen gehoor te geven 

aan Napoleons uitnodiging voor een ontmoeting met zijn Duitse ‘vazallen’ in Mainz. 

Bovendien, zo stelde Willem V, zou Groot-Brittannië het wel eens als een belediging kunnen 

opvatten als zij Napoleon eer zouden bewijzen. Wilhelmina van Pruisen had liever dat haar 

zoon en echtgenoot wel naar Mainz zouden gaan. Zij maakte zich vooral zorgen naar 

aanleiding van de terechtstelling van de hertog van Enghien in maart 1804; deze Bourbon zou 

betrokken zijn geweest bij een samenzwering tegen Napoleon.
4
  

Napoleons macht was overal en het Europese continent schrok van zijn snelle 

machtsuitbreiding. In 1805 wilde Groot-Brittannië een Derde Coalitie tegen Frankrijk 

opzetten. Oostenrijk voegde zich meteen bij de Britten, bedreigd als het zich voelde door de 

Franse macht in Italië. Ook Rusland, geschokt door de executie van Enghien, voegde zich bij 

de coalitie. Alleen Pruisen sloot zich niet aan, tot in de zomer van 1805. Pruisen, dat sinds 

1795 een neutrale positie had ingenomen, besloot toen zijn koers te veranderen. Haugwitz, de 

Pruisische minister van Buitenlandse Zaken, dreigde samen met Rusland deel te nemen aan de 

coalitie tegen het Franse Keizerrijk. Maar nog voordat het zover kwam, versloeg Frankrijk bij 

Austerlitz in december 1805 de Oostenrijkse en Russische legers. Het was de grootste 

overwinning in Napoleons carrière. Na Austerlitz kwam Pruisen terug op de belofte deel te 

nemen aan de coalitie tegen Frankrijk en voegde het zich naar de wensen van de keizer. Deze 

hielden onder andere in dat Pruisen zijn havens sloot voor Groot-Brittannië. Hierop 

verklaarde Groot-Brittannië de oorlog aan Pruisen in juni 1806. Later in de zomer van dat jaar 

zou Pruisen zich echter alsnog achter de coalitie tegen Napoleon voegen.
5
 

 Ondertussen was op 9 april 1806 Willem V overleden op 58-jarige leeftijd, tijdens een 

bezoek aan zijn dochter in Brunswijk. Willem Frederik was nu prins Willem VI geworden. Al 

snel na het overlijden van zijn vader ontnam Napoleon Nassau aan Willem Frederik. De 

                                                           
3
 Koch, Koning Willem I, 146. 

4
 Ibidem, 155-156 en Naber, Prinses Wilhelmina, 246.  

5
 Michael Broers, Europe under Napoleon 1799-1815 (Londen etc. 1996) 40-43. 
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Franse keizer deelde Nassau op, als onderdeel van de ontbinding van het Heilige Roomse 

Rijk. Een deel ging naar het groothertogdom Berg, dat op dat moment werd bestuurd door 

Napoleons zwager Joachim Murat. Het andere deel werd toegevoegd aan het nieuwe 

hertogdom Nassau, als beloning voor Willem Frederiks neef Friedrich Wilhelm, die daar de 

scepter zwaaide en de Franse politiek steunde. Berg en Nassau behoorden tot de eerste zestien 

staten die toetraden tot de Rijnbond, waarin Napoleon vanaf juli 1806 de Duitse staten tussen 

de Rijn en de Elbe wilde verenigen, om zo Pruisen te verzwakken.
6
 Op Napoleons verzoek 

om als vorst van Fulda toe te treden tot de Rijnbond reageerde Willem Frederik negatief. 

Eerder was hij niet alleen Nassau, maar ook Dortmund en Weingarten al kwijt geraakt. Dat 

zou hem niet nog eens gebeuren. Fulda was namelijk het grootste en belangrijkste van de 

nieuwe eigendommen van de erfprins en hier was dan ook sinds december van 1802 zijn 

hoofdverblijf gevestigd.
7
 Toch zou hij nog in hetzelfde jaar zijn aanspraken op Fulda 

kwijtraken. Napoleon accepteerde Willem Frederiks weigering namelijk niet en was 

bovendien de actie van Willem Frederik en zijn vader wat betreft Mainz in 1804 niet 

vergeten.  

 Napoleon breidde zijn macht ondertussen steeds verder uit. Al vanaf zijn coup in 1799 

gingen stemmen op om Frankrijk wederom te laten besturen door een erfelijk staatshoofd. Het 

leger oefende druk uit op het Tribunaat om Napoleon als koning aan te stellen. Dat Napoleon 

in december 1804 uiteindelijk keizer werd en geen koning, had onder andere te maken met het 

feit dat de Franse overheid al sinds Napoleons coup veelvuldig refereerde aan Romeinse 

symbolen en namen. Daarnaast was een groot deel van het Tribunaat van mening dat de 

keizerstitel niet in strijd was met een republiek en dat met deze titel de soevereiniteit van het 

volk werd gerespecteerd. De grondwet van 1804 legde vast dat de keizerstitel Napoleon 

toebehoorde en dat de titel in mannelijke lijn erfelijk was.
8
  

Op 30 maart 1806, anderhalf jaar na de keizerskroning, werd de Senaat medegedeeld 

dat Napoleon van plan was om in Europa ‘le système du gouvernement héréditaire’ in te 

voeren.
9
 Dit leidde er toe dat Napoleons broer Jozef koning van Napels werd, zijn zwager 

Murat groothertog van Kleef en Berg en hijzelf koning van Italië.
10

 In Nederland zette 

Napoleon zijn broer op de troon; op 5 juli 1806 werd Lodewijk Napoleon koning van het 

nieuwe Koninkrijk Holland.  

                                                           
6
 Ibidem, 39 en Koch, Koning Willem I, 161-164. 

7
 Koch, Koning Willem I, 140. 

8
 Van der Burg, Nederland onder Franse invloed, 53-54. 

9
 Ibidem, 56. 

10
 Annie Jourdan, ‘Staats-en natievorming in de tijd van Lodewijk Napoleon. Nederland als ‘objet de désir’, De 

negentiende eeuw. Themanummer Het Koninkrijk Holland (1806-1810) 30 (2006) 132-146, aldaar 133. 



161 

 

De familie van Oranje-Nassau was teleurgesteld. Willem Frederik zette zich af tegen 

Napoleon en zocht toenadering tot zijn zwager Frederik Willem III van Pruisen. Dat dit 

politiek gezien geen slimme zet was bleek op 14 oktober 1806, toen de Franse keizer in de 

slagen bij Jena en Auerstedt de Pruisische militaire macht versloeg. Hierbij schonk Napoleon 

delen van Pruisen aan Saksen, waarmee hij ervoor zorgde in oostelijk Duitsland verzekerd te 

zijn van een bondgenoot.
11

 Willem Frederik, die zich bij de militaire staf van één van de 

Pruisische divisies had gevoegd, had zich bij Erfurt moeten overgeven.
12

 Een maand later 

kwam de genadeslag voor het Huis van Oranje-Nassau. In de nacht van 9 op 10 november 

verklaarde Napoleon dat de rechten en aanspraken van de familie kwamen te vervallen. 

Samen met het hertogdom Brunswijk kwam het vorstendom Fulda onder Franse heerschappij 

te staan.
13

 Willem Frederik had Fulda verloren. De prins kon dit verlies niet verkroppen en 

besloot alles op alles te zetten om weer in een goed blaadje te komen bij Napoleon. Tot 

ontzetting van Wilhelmina vroeg hij de Franse keizer tot drie keer toe om voor de belangen 

van zijn familie in te staan en bood aan om alsnog met Fulda tot de Rijnbond toe te treden. 

Maar Napoleon reageerde afwijzend op zijn verzoek.
14

 Sterker nog, tijdens de 

vredesbesprekingen in Tilsit, in juni 1807, besloot Napoleon onder andere dat Fulda werd 

toegevoegd aan het nieuw gecreëerde koninkrijk Westfalen. Voor het verlies van Nassau 

kreeg Willem Frederik nog 60.000 gulden schadeloosstelling toegewezen.
15

 De besprekingen 

in Tilsit waren van cruciale betekenis voor het Franse Keizerrijk. Vrijwel alle veranderingen 

die Napoleon had willen doorvoeren, zoals de creatie van het koninkrijk Westfalen en het 

Groothertogdom van Warschau, werden goedgekeurd. Hiermee transformeerde Frankrijk in 

een Europese supermacht.
16

 

 Voor de familie van Oranje-Nassau braken slechte tijden aan. Willem Frederik liet het 

er echter niet bij zitten. Hij was vastbesloten om zich in te zetten voor het politieke 

voortbestaan van het Huis van Oranje-Nassau. Hij smeekte Napoleon nogmaals om zijn zonen 

Willem en Frederik hun vorstelijke privileges en status terug te geven.
17

 Ook waagde hij 

tevergeefs een poging bij de vorsten van zijn voormalige Duitse eigendommen om deze 

gebieden weer in handen te krijgen. Toen dit niet werkte probeerde hij, samen met zijn 

moeder Wilhelmina, om via de Russische tsaar Alexander I de Duitse gebieden te herkrijgen. 
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Maar ook deze reageerde afwijzend.
18

 Hiernaast was de prins bezig met het huwelijk van zijn 

zoon Willem. Om het Huis weer op de kaart te zetten zou Willem met de Britse Charlotte 

moeten trouwen, die als dochter van de latere George IV de Britse troon zou erven. Maar 

Willem voelde hier niets voor; hij had immers niets te bieden aan de Britse prinses.
19

 

 Hoewel hij teleurgesteld was over alle mislukte pogingen de macht van het Huis van 

Oranje-Nassau te herstellen, besloot Willem Frederik zich niet langer onderdanig op te stellen 

tegenover de Franse keizer. Wat hierbij hielp was dat hij, als voormalig Duits vorst, de 

banden met de keizer van Oostenrijk Frans I had aangehaald. Op verzoek van deze keizer 

deed Willem Frederik een poging een Vijfde Coalitie tegen Napoleon bijeen te brengen. Veel 

succes had dit echter niet. Oostenrijk werd begin juli 1809 verslagen en hoewel een Britse 

poging om op 30 juli 1809 bij Walcheren Napoleon te verslaan bij Willem Frederik tot enige 

hoop had geleid, wist de Franse legermacht zich staande te houden.
20

 

 De Vrede van Schönbrunn in oktober 1809 bevestigde de macht van Napoleon nog 

eens. Oostenrijk moest buigen voor de Franse suprematie. Niet veel later moest ook 

Nederland toegeven aan Napoleons hegemonie, toen hij het land op 9 juli 1810 definitief 

inlijfde bij het Franse keizerrijk. Willem Frederik trok zich terug op zijn landgoederen in 

Racot en Widzim.
21

 

 

 

6.2 Orangisten onder de loep 

 

Op 29 april 1805 legde Rutger Jan Schimmelpenninck de eed af als raadpensionaris. Met het 

door hemzelf geschreven nieuwe Plan van Staatsregeling, waarvoor overigens slechts vier 

procent van de stemgerechtigde bevolking de moeite had genomen te stemmen
22

, kwam de 

uitvoerende macht in handen van Schimmelpenninck. Hoewel hij zich liet bijstaan door zes 

kabinetssecretarissen, lag in feite alle macht bij hemzelf.
23

 De macht van het Wetgevend 

Lichaam, dat nu naar de oude benaming ten tijde van de Republiek de Vergadering van Hun 
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Hoog Mogenden heette, werd beperkt tot het goedkeuren of verwerpen van door de 

raadpensionaris voorgelegde wetten.
24

  

 De invulling die Schimmelpenninck aan zijn ambt gaf, paste niet bij zijn eerdere 

politieke idealen. Gedurende de patriottentijd neigde hij naar het republikanisme. Zo toonde 

hij zich in zijn proefschrift, de Verhandeling over eene welingerigte volks-regeering (1785), 

een voorstander van een getemperde volksregering, waarin het volk soeverein was en een 

politiek actieve rol innam.
25

 Schimmelpennincks republikanisme is in deze periode ook terug 

te zien in zijn rol bij de eindredactie van het Leids Ontwerp (1785), zijn lidmaatschap van 

patriotse clubs als de Vaderlandsche Sociëteit en het feit dat hij als advocaat de schrijver 

Hespe en uitgever Verlem van het patriotse tijdchrift De Politieke Kruyer verdedigde. Ook in 

de jaren van de Oranjerestauratie bleef Schimmelpenninck vervolgde patriotten bijstaan. 

Hoewel Schimmelpenninck zijn republikeinse idealen niet verloor, droeg hij vanaf de 

Bataafse Revolutie van januari 1795 steeds meer een gematigde houding uit. Hij meende dat 

het Bataafse volk na jaren van revolutie rust nodig had. Met zijn proclamatie van 11 februari 

1795, die hij als voorzitter van de provisionele stadsregering van Amsterdam schreef, zette hij 

de toon voor deze gematigdheid; met een oproep tot vergevingsgezindheid en broederschap 

wilde hij de eendracht in het land herstellen.
26

 Ook als representant in de eerste Nationale 

Vergadering had Schimmelpenninck meerdere malen een pleidooi gehouden voor eendracht.
27

 

Hij wilde, zo verklaarde hij nog eens in een brief aan de radicale democraat Samuel 

Iperuszoon Wiselius in juli 1799, de revolutie ‘nationaal maken’ en zo de situatie in 

Nederland zoveel mogelijk normaliseren – een mantra dat hij ook in de jaren erna bleef 

herhalen.
28

 De grondwet zou hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Schimmelpenninck 

pleitte ervoor hierin een sterke uitvoerende macht naar Amerikaans voorbeeld op te nemen, 

die de eenheid verder kon versterken. Maar de komst van het twaalfkoppig Staatsbewind in 

1801 gooide roet in het eten.
29

 In april 1805 kon Schimmelpenninck echter eindelijk de daad 

bij het woord voegen toen Napoleon hem de kans bood om als raadpensionaris het land te 

leiden. 
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 Zelf had Schimmelpenninck liever de titel van president aangenomen – dit sloot aan 

bij het Amerikaanse staatsmodel waarin de uitvoerende macht gecentraliseerd was. Nu moest 

hij genoegen nemen met ‘raadpensionaris’, een titel die met de oude Republiek verbonden 

was en waarmee de hoogste ambtenaar van de Staten van Holland en Zeeland werd 

aangeduid. Hoewel Schimmelpenninck een verklaard tegenstander was van de monarchie – 

zijn raadpensionarisschap was dan ook niet erfelijk en kende een termijn van vijf jaren – zag 

hij zichzelf wel als eerste onder de gelijken en betrok met die reden dan ook het Huis ten 

Bosch als ambtswoning.
30

 Toch wilde hij niet, zo schrijft biografe Edwina Hagen, ‘dat al te 

sterk werd gevoeld dat dit inging tegen het republikeinse ideaal’.
31

  

 Schimmelpenninck hield zich veel bezig met zijn imago en wilde vooral zijn pleidooi 

voor eenheid en verzoening naar voren brengen. Een goed voorbeeld hiervan is het portret dat 

van hem is gemaakt door Charles Howard Hodges. Volgens Hagen liet Schimmelpenninck 

zich door Hodges portretteren op een manier waarmee hij verwees naar het klassiek 

republikanisme. Zijn houding – met de hand op de heup – gaf Schimmelpenninck een 

koninklijke uitstraling. Deze houding kon echter ook verwijzen naar een Romeinse pose die 

de republikeinen vaak inzetten. Door op het portret met een zogenaamde ‘gepluimde steek’ te 

verwijzen naar Willem V, zou hij niet alleen nadruk leggen op de historische continuïteit van 

zijn regering, maar ook tegemoet willen komen aan de orangisten en zo een lans willen 

breken voor een nationale verzoening.
32

 Het imago dat Schimmelpenninck van zichzelf 

probeerde neer te zetten als de ‘Washington’ van Nederland die het vaderland zou gaan 

redden, werd versterkt door vrienden, politieke geestverwanten en tijdschriftjournalisten.
33

  

Desondanks waren er enkele geluiden van protest te horen. Niet alleen lieten sommige 

orangisten hun ongenoegen blijken, maar ook oude kameraden uit eigen kring, zoals oud lid 

van het Staatsbewind Augustijn Gerhard Besier en voormalig lid van de Nationale 

Vergadering Willem Hendrik Teding van Berkhout, gaven het nieuwe staatshoofd in 

persoonlijke brieven te kennen geschokt te zijn door zijn benoeming. Het meest stoorden zij 

zich aan de monarchale status die Schimmelpenninck zich had aangemeten met zijn grote 

hofhouding op Huis ten Bosch. Wiselius was van mening dat er in plaats van een 

raadpensionaris eigenlijk ‘een Koning’ was aangesteld.
34

 Ook Gogel, die een van de 

initiatiefnemers was geweest van de gematigde staatsgreep van 12 juni 1798, verzette zich 
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tegen het eenhoofdig gezag van Schimmelpenninck. In een memorie aan Napoleon schreef hij 

dat, hoewel Nederland enkele hervormingen nodig had, de invoering van een eenhoofdig 

gezag hier niet toe behoorde omdat dit inging tegen ‘l’esprit national’.
35

 Schimmelpenninck 

zelf zag dit anders. Hij was van mening dat het land een centraal gezag nodig had en dat dit 

prima samenging met ‘den aard der zeden, denkwijze en karakter van onze natie’.
36

 De kritiek 

op zijn bewind wuifde Schimmelpenninck dus weg. Toen duidelijk was dat Napoleon zijn 

broer Lodewijk koning van Holland wilde maken, verzette Schimmelpenninck zich hiertegen 

met het verweer dat een erfelijk gezag niet paste bij de republiek die Nederland was.
37

 

Ondanks de benoeming van Schimmelpenninck als raadpensionaris, leefde onder 

enkele leden van de politieke elite nog altijd de vrees dat het Huis van Oranje-Nassau weer 

een politieke rol zou gaan spelen. Afgaande op de berichtgeving in de kranten was dit niet 

geheel onterecht. In het jaar dat Schimmelpenninck als raadpensionaris was aangesteld was de 

familie van Oranje-Nassau regelmatig onderwerp van krantenberichten. De reizen en diners 

van Willem Frederik kwamen aan bod, evenals de verjaardagen van het oude stadhouderlijk 

echtpaar.
38

 Opmerkelijk is het bericht waarin werd gesuggereerd dat geheime traktaten met 

Groot-Brittannië openbaar werden gemaakt. Hierin zou onder andere worden gesproken over 

de vereniging van ‘Belgien met Holland’ en het herstel van het Huis van Oranje-Nassau ‘in de 

waardigheid van Stadhouder’.
39

 Het overlijden van Willem V in april 1806, de daarna 

afgekondigde rouwperiode en de bijzetting van de stadhouder werden breed uitgemeten in de 

pers.
40

 Hierna nam de aandacht voor Oranje-Nassau af, al verscheen zo nu en dan een bericht 

over de militaire activiteiten van Frederik, over reizen die Willem Frederik maakte, of over 

huwelijken, geboortes en overlijden binnen de familie.
41

 Ook aan het ontnemen van Fulda 

werd aandacht besteed.
42

 Dit soort berichten maakte de politieke elite alert. Elias Canneman, 

voormalig patriot en onder het Staatsbewind secretaris van het college van Thesaurier-
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Generaal en Raden van Financiën, uitte zijn zorgen. Hij reageerde op het gerucht dat een neef 

van Willem V, de zoon van zijn zus prinses Carolina en zwager Karel Christaan, zou 

terugkeren om het landsbestuur op zich te nemen. Canneman vreesde dat de Republiek 

wederom een stadhouderlijke regering zou krijgen en wist de rol van Schimmelpenninck 

hierin niet goed in te schatten.
43

 Ook toen de monarchie van Lodewijk Napoleon in zicht was, 

bleef het Huis van Oranje-Nassau door de gedachten van de politieke elite spoken, zo blijkt 

uit brieven die Gerard Brantsen (1735-1809) aan twee andere leden van het Staatsbewind 

schreef. In een brief aan Maarten van der Goes op 15 maart 1806, sprak hij de hoop uit dat de 

komst van een Frans staatshoofd ‘alle hoop op retour van ’t Huis van Oranje’ zou doen 

verdwijnen.
44

 Ondanks dat de familie van Oranje-Nassau jarenlang geen voet meer op 

Nederlandse bodem had gezet, zorgde de familie dus ook bij afwezigheid voor onrust onder 

de politieke elite. 

Deze voorzichtigheid en weerzin ten opzichte van het Huis van Oranje-Nassau was 

bovendien terug te zien in de houding van de politieke elite tegenover orangisten. Het op 

verzoening en eenheid gerichte bewind van Schimmelpenninck en de toenemende invloed van 

Napoleon kon een zeker wantrouwen richting orangisten niet wegnemen. Zo zag Brantsen 

groot gevaar in de op handen zijnde benoeming van orangist Hendrik van Stralen als minister 

van Binnenlandse Zaken.
45

 Dat Van Stralen Canneman had verzekerd dat zijn 

Oranjegezindheid geen rol meer speelde en dat hij ervan overtuigd was dat het Huis van 

Oranje-Nassau niet in zijn oude positie hersteld zou worden, maakte niet uit.
46

 Deze 

wantrouwende houding werd aangewakkerd door de opvatting van het Franse regime, dat 

orangisten als gevaarlijk bleef beschouwen. De Oranjepartij was dan wel klein, zo schreef de 

senator Dominique Joseph Garat in het voorjaar van 1805 naar aanleiding van een reis naar 

Nederland, ‘mais ce n’est pas le moins dangereux’. Dit was vooral te wijten aan de alliantie 

met Groot-Brittannië; de woorden ‘Orangistes’ en ‘Anglais’ waren haast synoniemen 

geworden.
47

 Aan de andere kant zagen sommigen de benoeming van orangisten in politieke 
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functies als een manier om hen gedeisd te houden. Canneman bijvoorbeeld beschouwde de 

aanstelling van Van Stralen niet als een groot probleem. Aangezien Van Stralen het 

vertrouwen genoot van zowel orangisten als federalisten, zag Canneman zijn benoeming juist 

als een manier om ‘de Oranjevrienden meester te blijven’ en ervoor te zorgen dat ‘zij den 

boventoon niet zingen en in de gevaarlijke posten niet komen’. Blijkbaar achtte Canneman het 

ministerschap van Van Stralen niet als een ‘gevaarlijke post’.
48

  

 

 

Een Franse koning 

Het raadpensionarisschap van Schimmelpenninck duurde slechts een jaar. Op 6 februari 1806 

ontving het staatshoofd een brief van de Franse minister Talleyrand waarin hem werd 

medegedeeld dat de republiek een monarchie zou worden met Lodewijk Napoleon als 

koning.
49

 Nog geen half jaar later trad de broer van de Franse keizer daadwerkelijk aan. 

 Volgens Velema verliep, zoals al gemeld, de komst van de monarchie redelijk 

probleemloos. ‘Het lijkt’, zo stelt hij, ‘alsof de aanvankelijk zo ongewenste komst van 

Lodewijk en zijn vervolgens zo gloedvolle verdediging van de moderne monarchie de 

Nederlandse republikeinen plotseling in staat stelden een eeuwenoude conceptuele bagage, 

die kennelijk toch een soort dode ballast was geworden, van zich af te werpen’.
50

 Velema legt 

hiermee de nadruk op de breuk met de republikeinse tradities die de invoering van de 

monarchie zou hebben veroorzaakt. Aan de hand van de dagboeken van de koning beweert 

Velema dat Lodewijk Napoleon zich fel verzette tegen het oude republikanisme dat in de 

jaren voor zijn komst de Nederlandse politiek beheerste.
51

 Hoewel hij zich tegenover het volk 

soms wat toegeeflijker opstelde, was hij van mening dat de constitutionele monarchie de best 

mogelijke regering was.
52

 Door een gebrek aan ‘uniformiteit, homogeniteit en centralisatie [en 
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door] binnenlandse partijstrijd en buitenlandse inmenging’ was de republiek aan het einde van 

de achttiende eeuw uiteindelijk ten onder gegaan.
53

  

Martijn van der Burg legt meer de nadruk op de constitutionele continuïteit. Hij zet 

zich af tegen Velema met de bewering dat Lodewijk Napoleon bij de invoering van de 

monarchie in elk geval tot 1809 wel degelijk rekening hield met de bestaande republikeinse 

gang van zaken. Hoewel Lodewijk Napoleon een heel nieuwe staatsvorm introduceerde, 

bouwde hij voor een deel ook voort op het verleden van de Republiek en ‘de Hollandse 

volksaard’. Onder het Koninkrijk Holland ging de Bataafse Republiek schuil, zo stelt Van der 

Burg.
54

 Dit zou de acceptatie van de monarchie hebben vergemakkelijkt. Pas met de 

conceptgrondwet van 1809 zou Lodewijk Napoleon echt met het republikanisme uit de 

Bataafse Republiek breken.
55

 Deze continuïteit zou ook blijken uit de tekst van het verdrag 

waarmee Lodewijk Napoleon koning werd, waarin verschillende begrippen door elkaar heen 

werden gebruikt. Er werd zowel gesproken van een ‘chef suprême de notre république’ als 

‘roi de Hollande’. Dit leek een gedeeltelijke verwijzing naar het stadhouderschap in de oude 

Republiek. Van der Burg stelt dat de Bataven, die onder de noemer van het Groot Besogne 

onderhandelden over dit verdrag, hiermee impliciet verwezen naar de Poolse vorst die tot 

1795 gekozen werd. In de onderhandelingen benadrukte Talleyrand echter het belang van een 

erfelijke monarchie, waarmee deze constructie naar Pools voorbeeld had afgedaan.
56

 

Inderdaad betekende de komst van Lodewijk Napoleon enerzijds een enorme 

verandering. De republiek was nu een monarchie geworden, nota bene met een buitenlandse 

vorst aan het hoofd. Met de constitutie van 1806 kreeg Lodewijk Napoleon alle soevereine 

macht. Enkele ministers vervingen de secretarissen van staat van Schimmelpenninck. Het 

volk had niet langer politieke invloed; de constitutie werd dan ook niet aan het volk 

voorgelegd. Anderzijds zorgde de constitutie van 1806 ook voor veel continuïteit. De 

eenheidsstaat werd bestendigd, evenals bepaalde grondrechten zoals de scheiding van kerk en 

staat, de vrijheid van petitie en de vrijheid van godsdienst.
57

  

Het nieuwe staatshoofd ging echter verder dan deze verzoeningspoging: hij wilde van 

zijn onderdanen een natie maken. Dit wilde hij bereiken door, onder andere, zowel nieuwe 

culturele instellingen op te richten en betrokkenheid te tonen bij zijn onderdanen, als door 
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aandacht te hebben voor het nationale verleden – waarin Lodewijk Napoleon overigens, naast 

bestaande nationale helden, ook zichzelf een belangrijke rol toedichtte.
58

 Hij had Holland 

immers een stap op weg geholpen door de eendracht in het land te bevorderen. Hoewel dit 

streven er voor zorgde dat het koninkrijk Holland staatkundig een eenheid werd, zag het 

Nederlandse volk hem volgens Annie Jourdan echter in het algemeen niet als nationale 

koning.
59

 Lodewijk Napoleons hulp bij de kruitramp in Leiden (1807) en de watersnoodramp 

in de Betuwe (1809) en de enkele bezoeken die hij aflegde aan de verschillende 

departementen waren niet voldoende.
60

 De wens van Lodewijk Napoleon om nationaal koning 

te worden leidde er wel toe dat de partijstrijd, die vanaf 1801 al in hevigheid was afgenomen, 

verder naar de achtergrond verdween. Dit werd versterkt doordat Lodewijk Napoleon ook 

sommige orangisten aan een positie hielp.
61

 

Ondanks deze verzoeningspoging en constitutionele continuïteit was Lodewijk 

Napoleon toch op zijn hoede voor de aanhangers van het Huis van Oranje-Nassau. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit een onderzoek naar de politieke elite in de Bataafse Republiek dat de 

toekomstige koning nog voor zijn komst had laten uitvoeren. Dit project, dat waarschijnlijk 

enkele jaren in beslag had genomen, resulteerde in verschillende namenlijsten die 

vermoedelijk eind 1807 aan de koning waren overhandigd.
62

 De schrijver
63

 deelde de 

personen, die in elk geval tot 1806 een grote rol in de Bataafse Republiek hadden gespeeld, op 

in orangisten, aristocraten en federalisten. De belangrijkste orangisten werden voorzien van 

een uitgebreide omschrijving van hun achtergrond, werkervaring en karakter. Hierbij 

bediende de schrijver zich van klare taal. Zo omschreef hij zowel Van Stralen als Van 

Heeckeren tot Suideras als een ‘orangist enragé’ en de voormalige Dordtse orangistische 

regent Ocker Repelaer van Driel als een ‘orangiste outré’. Aan de andere kant werden er ook 

orangisten als talentvol omschreven, zoals zeeofficier Jan Hendrik van Kinsbergen (1735-

1819).
64

 Laatstgenoemde, die eerste officier was tijdens de Slag bij de Doggersbank (1781), 

was vlak na de Bataafse Omwenteling korte tijd gevangen genomen. Onder Lodewijk 

Napoleon werd hij in zijn eer hersteld en kreeg hij zelfs een adellijke titel. 
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Het bestaan van deze lijst en het feit dat orangisten hierop een aparte categorie 

vormden, betekent dat orangisme door de Fransen ook in deze periode nog steeds werd gezien 

als een politieke stroming waarmee rekening gehouden moest worden. Dat Lodewijk 

Napoleon enkele van deze orangisten toch opnam in zijn bestuur, betekent misschien wel dat 

hij hen milder wilde stemmen en de angel uit het orangisme wilde halen. Ook in de jaren 

hierna stelden de Fransen zich mild op tegenover sommige aanhangers van de voormalige 

stadhouder, zo viel enkele Pruisische politici op. In een brief van februari 1809 aan F.A. graaf 

von der Goltz schreef B.G. Niebuhr, die op dat moment aan het hof in Amsterdam werkzaam 

was, dat sommige orangisten zelfs werden ingezet op bestuurlijke posten en aan het hof.
65

 

Toch moesten Oranjeaanhangers in de gaten worden gehouden, zo meende de Franse 

ambassadeur Alexander François hertog van La Rochefoucauld in mei 1809. Zij hadden zich 

namelijk in pamfletten tegen de koning gericht. In februari 1810 signaleerde La 

Rochefoucauld dat de bevolking over het algemeen nogal vaderlandslievend was. Onder 

degenen die zich tegen de Fransen verzetten bevonden zich ook orangisten.
66

  

In werkelijkheid stelde het orangisme ten tijde van het Koninkrijk Holland niet veel 

meer voor. Volgens Johan Joor waren er in de jaren tussen 1806 en 1810 maar weinig 

specifiek orangistische geluiden te horen. Hij telt slechts vier ‘uitingen van onrust’ waarbij de 

tegenstelling tussen orangist en patriot nog een rol speelde. Daarnaast was er in 1809 nog drie 

maal sprake van ‘partijpolitieke agitatie’ waarbij orangisten zich manifesteerden.
67

 Eén van de 

onrusten had tijdens de voorbereidingen van de Vierde Coalitieoorlog in het najaar van 1806 

plaatsgevonden in Oost Groningen, in het Oldambt en Westerwolde in het bijzonder. Hoewel 

de dienstplicht één van de oorzaken was voor de beroering onder de bevolking, lag er volgens 

de autoriteiten een, in de woorden van Joor, ‘rudimentair politiek programma’ aan ten 

grondslag. De Groningers zouden, als Frankrijk de oorlog zou verliezen van Pruisen, een 

contrarevolutie starten waarbij onder meer Oranje weer terug in het zadel zou worden 

geholpen en de hervormde godsdienst als publieke kerk zou worden hersteld.
68

 

Ook in de verkoop van beeldjes en portretten is iets van orangisme terug te zien. Naar 

aanleiding van het overlijden van Willem V op 19 april 1806 kon bijvoorbeeld een ‘superbe 

monument of graftombe ter nagedachtenis van Willem V’ worden gekocht om thuis ten toon 
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te stellen, zo schreef de Rotterdamse Courant.
69

 Twee jaar later werden, naar aanleiding van 

een boek over de buskruitramp in Leiden in 1807, de portretten van de Leidse orangisten 

Kluit en Luzac verkocht.
70

 Hoe minimaal deze berichtjes ook zijn, het betekent dat in de 

periode dat Lodewijk Napoleon koning van Holland was, het orangisme niet was verdwenen 

en door sommigen werd gekoesterd.  

In 1809 leefde het orangisme plotseling op. Dit had alles te maken met de Vijfde 

Coalitieoorlog tegen Napoleon en de Britse inval in Zeeland in de zomer van 1809. Nu het 

Napoleontische regime werd aangevallen leefde de hoop op een alternatief – Oranje – bewind 

weer op. Klundert, in noordwest Brabant, was de eerste plaats waar de bevolking massaal de 

straat op ging. De baljuw hield orangisten verantwoordelijk voor oproeren tegen de Franse 

militaire acties in Walcheren en Zuid-Beveland. Omdat hij vreesde dat de 

contrarevolutionaire praktijken van 1787 weer zouden worden herhaald, liet hij, ter 

afschrikking, orangistische en Engelsgezinde timmerlieden het schavot in gereedheid brengen. 

Ondanks dat de baljuw op deze manier de oproerkraaiers wist te kalmeren, meldde het 

Ministerie van Justitie en Politie dat er binnenshuis nog steeds om de ‘spoedige herstelling 

van Oranje en den godsdienst’ werd gesmeekt’.
71

 Volgens Joor bestonden de oproerige 

uitlatingen als gevolg van de Britse invasie ook op andere plekken in het land vooral uit 

sympathiebetuigingen aan het adres van Oranje. Orangistische uitroepen waren in elk geval te 

horen geweest in Rotterdam, Utrecht, IJsselstein, Hillegom, Gorinchem, Dokkum, Dordrecht 

en Meppel. In Amsterdam hadden de uitroepen zelfs verscherpte controle in cafés tot gevolg 

en werden enkele verdachten alvast op voorhand gearresteerd.
72

 Hoewel het aantal 

orangistische uitingen als gevolg van de Britse invasie daadwerkelijk toenam, plaatst Joor 

hierbij wel een kanttekening. Doordat de autoriteiten alerter waren op opstandigheid tegen het 

gevestigde bewind, lijkt deze toename mogelijk sterker dan hij in werkelijkheid geweest is.
73

 

Nadat de Britten rechtsomkeert hadden gemaakt liep het aantal orangistische uitingen 

sterk terug. In de herfst van 1809 vond echter nog wel een enkele noemenswaardige actie 

plaats. Op 15 oktober 1809 verscheen het ‘Succint [beknopt] verhaal’ van ene Willem van 

Dijk. Op verzoek van de prins van Oranje-Nassau was Van Dijk in het voorjaar van 1809 naar 

Zwolle gereisd om daar een brief van de prins te overhandigen aan baron Bentinck van 

Buckhorst en met de laatste te overleggen over het voorzetten van correspondentie in het 
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geval van een inval van Groot-Brittannië. Op verzoek van Bentinck had Van Dijk gesproken 

met kennissen in verschillende plaatsen in Holland en Utrecht die voorstander waren van de 

oude constitutie en ‘niets hartelijker wenschten als tot herstel der goede zaak te kunnen 

medewerken’. Het liep allemaal op niets uit. De inval bij Walcheren vond al plaats voordat 

Van Dijk zijn kennissenkring ervan op de hoogte had kunnen stellen.
74

 

Eveneens in oktober 1809 vond in Utrecht een andere ogenschijnlijk betekenisloze 

actie plaats. De civiele schout meldde de landdrost van het departement van Utrecht dat hij  

begin september voor het huis van Dirk Benschop, lid van het gemeentebestuur, een stok had 

zien staan waaraan oranje papier was vastgemaakt. Op de papieren Oranjevlag waren allerlei 

‘oproerige Inscriptien’ geschreven. Deze actie was afkomstig van een groep jongens, die in 

afwezigheid van Benschop de stok voor zijn huis hadden neergezet. Benschop had, om 

narigheden te voorkomen, de stok meteen weggehaald en de vlag van papier in stukken 

gescheurd. De daders moesten voor het gerecht verschijnen en mochten na een nacht in de 

gevangenis weer naar huis.
75

 Deze acties, hoe kleinschalig ook, vertellen dat kort na de Britse 

invasie er nog altijd aanhangers in de bres sprongen voor het Huis van Oranje-Nassau.  

 

 

6.3 Monarchisme 

 

In deze turbulente periode waarin een raadpensionaris en een koning elkaar snel als 

staatshoofd opvolgden bleef het orangisme levend. Toch was er iets veranderd. Hoewel de 

aanhangers van het Huis van Oranje-Nassau zich bleven roeren, was de terugkeer van de 

stadhouder niet langer een serieuze mogelijkheid. Verder dan een oproer of het dragen van 

oranje linten en vlaggen ging het niet vaak. Er waren nog maar weinig orangisten die 

uitgebreid beargumenteerden waarom de familie van Oranje-Nassau het stadhouderschap 

opnieuw zou moeten bekleden.  

 In april 1805 verscheen er echter een brief van twaalf Oranjeaanhangers uit Utrecht 

waarin zij fel van leer trokken tegen het Plan van Staatsregeling waarmee Schimmelpenninck 

raadpensionaris van het Bataafsch Gemenebest zou worden.
76

 Met deze brief gaven deze naar 
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eigen zeggen ‘brave, cordate, en zeer aanzienlijke Ingezetenen’ uitleg bij hun stem tegen de 

komst van het Plan van Staatsregeling.
77

 Hun kritiek was voor een groot deel gelijk aan de 

kritiek die ook bij enkele republikeinen te horen was geweest. Het eenhoofdig gezag en de 

monarchale status strookten geenszins met het verleden van Nederland als republiek. Vol 

onbegrip richtten de orangisten zich op de nieuwe bestuurders. Tijdens een jarenlange 

partijstrijd hadden de republikeinen tegen een eenhoofdig gezag gestreden en nu werd dit juist 

door hen ingevoerd.  

 De ondertekenaars weigerden zich bij de nieuwe constitutie neer te leggen. Met deze 

constitutie zou ‘onder de schoonschijnende woorden van (quasi) oude benamingen of 

titulature’ de meest willekeurige regeringsvorm worden ingevoerd. Verontrust wezen zij erop 

dat de raadpensionaris hierdoor alle macht in handen had gekregen: ‘Een macht, veel grooter 

en ampelder, als aan de van ouds geëxteerd hebbende Graven van Holland, en voormalige 

stadhouders immer heeft gecompeteerd. Ja, die van eene Constitutioneelen Koning zelfs te 

boven gaat’. De raadpensionaris kreeg niet alleen alle zeggenschap over de nationale 

financiën, het militaire apparaat en de ambtenarij, maar was bovendien aan niemand 

verantwoording schuldig.
78

 Het uitvoerend gezag was volledig bij Schimmelpenninck komen 

te liggen. In de jaren vóór 1795 had de stadhouder vooral een dienende rol gehad. De 

soevereiniteit lag toen bij de gewestelijke Staten.  

Na jaren heen en weer te zijn geslingerd tussen slecht beleid en nieuwe grondwetten, 

eisten de Utrechtse orangisten nu eindelijk een goed ontwerp van staatsregeling – het liefst 

één die was gebaseerd op de Unie van Utrecht. Moest de natie eigenlijk wel een andere 

staatsregeling verlangen ‘dan ’t welke van alle vorige gebreken gezuiverd [was], voor zoo 

veel het met de tegenwoordige tijdsomstandigheden bestaanbaar is, [en] op de Unie het meest 

gegrond is?’
79

 Mocht de ‘kritieke tijd’ waarin zij zich bevonden toch een ‘meer 

geconcentreerd bestuur’ vereisen, dan kon men nog beter in de voetsporen treden van de 

Romeinen en een dictator aanstellen, zo meenden de orangisten. Een dictator was tenminste 

een ‘gedesigneerden Persoon’ die macht en gezag had.
80

 

 Het boek waarin deze brief was opgenomen, was geschreven door Cornelis van der 

Aa, de orangistische boekdrukker en publicist die in de eerste jaren van de Bataafse Revolutie 
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niet ongestraft voor zijn politieke voorkeur uit had mogen komen. Het verscheen als 

onderdeel van een vijfdelige serie over het leven van Willem V, die tussen 1806 en 1809 werd 

uitgebracht door Johannes Allart in Amsterdam. Het overlijden van de voormalige stadhouder 

was de aanleiding geweest voor de publicatie.  

 Van der Aa veroordeelde de politieke turbulentie van de jaren ervoor scherp en zag de 

gebeurtenissen als oorzaak van het overlijden van de prins. Deze hadden bij Willem V een 

‘nieuwen en verderffelijken worm […] doen geboren worden, die hem in korten tijd de 

Hartäder geheel doorknaagden, en aan Zijn rampspoedig leven een einde maakte’. Ook 

Schimmelpenninck moest het ontgelden. Dat Schimmelpenninck enkele jaren na het vertrek 

van de stadhouder zelf het eenhoofdig gezag op zich had genomen, was Willem V 

ongetwijfeld een doorn in het oog geweest. Volgens Van der Aa was het voor de prins in elk 

geval een ‘bron van grievende smerte’.
81

  

 De publicatie van de serie over Willem V was ‘naauwlijks bekend’ of deze werd al uit 

de boekhandels in Den Haag weggenomen, zo schreef Van der Aa aan het einde van het vijfde 

deel van de serie. De intekening stokte hierdoor.
82

 De autoriteiten hielden de drukpers dus nog 

altijd nauwlettend in de gaten. Toch stonden er half maart 1809 advertenties in de kranten die 

de lezers erop attendeerden dat zij wederom voor deze serie konden intekenen.
83

 Ondanks dat 

het toezicht op de pers onder Lodewijk Napoleon behoorlijk was aangescherpt, was het 

politieke klimaat milder dan bijvoorbeeld tijdens de eerste jaren van de Bataafse Republiek. 

A.C. Kruseman durfde zelfs te stellen dat ‘eigenlijk drukpersvervolging […] niet zoo heel 

veel voor [kwam], en […] dan toch meestal betrekkelijk kleinigheden [betrof]’.
84

 Misschien 

dat Lodewijk Napoleon zijn onderdanen hiermee wilde tonen dat het Huis van Oranje-Nassau 

inmiddels iets van het verleden was geworden en wilde hij hen mild stemmen voor zijn eigen 

monarchie.   

De kritiek in de brief van de Utrechter orangisten deed Schimmelpenninck volgens 

Hagen niet veel. Hij nam de kritiek niet serieus en vond het om die reden dan ook niet nodig 

de schrijvers ervan te vervolgen.
85

 Misschien dat Schimmelpenninck daadwerkelijk geen 

gevaar meer zag in het orangisme, aangezien de familie van Oranje-Nassau zich permanent in 
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het buitenland had gevestigd en er van terugkeer geen sprake meer was. Aan de andere kant 

kan het ook betekenen dat het nieuwe staatshoofd uit voorzichtigheid handelde en door de 

kritiek van de briefschrijvers weg te wuiven zijn politiek van verzoening niet wilde laten 

doorkruisen. 

Het commentaar van de orangisten uit Utrecht dateerde uit dezelfde periode waarin 

ook het republikanisme kortstondig feller werd. Dit republikanisme leefde vooral op toen de 

invoering van de monarchie onder Lodewijk Napoleon op handen was. Bekend is dat de 

radicale patriot Maria Aletta Hulshoff, die Wiselius onder haar naam een pamflettenserie had 

laten publiceren, het volk opriep om zich tegen de komst van de Franse koning te verzetten: 

‘Republikeinen doet uw pligt! Gij kunt het Vaderland nog redden!’
86

 Mattheus Roelofswaert, 

uitgever in Delft, spoorde in twee stukjes het Nederlandse volk aan meer van zich te laten 

horen. Nederland was ‘moedig op zijne republikeinse vrijheid’ en moest daarvoor strijden.
87

 

In het in 1806 anoniem verschenen boekje getiteld Brieven over de tegenwoordig in omloop 

zijnde geruchten, omtrend eene nadere vereeniging, van de Bataafsche Republiek met 

Frankryk verzette Joan Melchior Kemper, leerling van Cras en later achtereenvolgens 

hoogleraar in Harderwijk, Leiden en Amsterdam, zich tegen de komst van Lodewijk 

Napoleon. In vier brieven liet Kemper fictieve personages zich buigen over de vraag hoe om 

te gaan met de Franse overheersing. De personages waren van mening dat ofwel elke Franse 

inmenging vermeden moest worden, ofwel het Bataafse volk geraadpleegd diende te 

worden.
88

 Toen Napoleon hoogte kreeg van dit pamflet, dat overigens in het Frans was 

vertaald en gretig aftrek vond, verbood hij de Brieven. De uitgever Jan ten Brink werd echter 

niet vervolgd.
89

 Volgens Besier leverde dit felle republikanisme niet veel op. Het was beter 

om de komst van een Franse koning te accepteren. Het was immers nog altijd beter dan een 

volledige inlijving bij het Franse Keizerrijk, zo schreef hij aan Wiselius, want ‘het 

republicanisme is in beide gevallen verloren maar in laatste geval onherstelbaar’.
90

 Daarnaast 

zou het vooruitzicht van een centraal bestuur, dat krachtig genoeg zou zijn om de nodige 
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hervormingen door te voeren, voormalige Bataven als Gogel, Ockerse, Vreede en Fijnje 

hebben overtuigd van het nut van de monarchie.
91

 

Kritische geluiden waren onder Lodewijk Napoleon minder te horen dan onder 

Schimmelpenninck. Zoals eerder genoemd leek de invoering van de constitutionele monarchie 

vrij snel te worden geaccepteerd. Dat Schimmelpenninck de bevolking met zijn 

raadpensionarisschap op eenhoofdig gezag had voorbereid, speelde hierbij ongetwijfeld een 

rol. Daarnaast is deze ontwikkeling voor een deel te verklaren door de persoonlijkheid van 

Lodewijk Napoleon. In zijn streven om ‘nationaal vorst’ te worden, probeerde hij betrokken te 

zijn bij de bevolking en de eendracht te stimuleren. Tegelijkertijd hielden de autoriteiten goed 

in de gaten wat er van de drukpers rolde. Het werk van uitgevers, drukkers en schrijvers werd 

uitgebreid gecontroleerd. Er mocht geen belastende informatie over de staat worden 

gepubliceerd.
92

 Dit zal ook enige mate van zelfcensuur in de hand hebben gewerkt. 

Commentaren op de gevestigde orde vonden hierdoor niet altijd hun weg naar buiten. 

 Net als in het Plan van Staatsregeling van 1805, kwam ook in de Constitutie van 1806 

de vrijheid van drukpers niet voor. De pers was aan allerlei regels gebonden. Gedurende zijn 

koningschap verscherpte Lodewijk Napoleon deze regels ook nog eens en centraliseerde hij 

de controle bovendien. Een decreet van 24 juni 1806 bepaalde dat, zo noteert J.M. de Meij, 

‘van elk gedrukt en uitgegeven “werk” twee exemplaren aan de Koninklijke Bibliotheek 

moesten worden gezonden, en dat van de journalen, van alle periodieke werken en van alles 

wat gedrukt, verkocht en uitgegeven werd onverwijld een exemplaar aan de directie van 

politie en justitie diende te worden toegestuurd.’
93

 Ruim een jaar later kwam hier de 

verplichting bij dat vóór uitgave van elk werk drie exemplaren moesten worden verstuurd 

naar de Gebroeders van Cleef in Den Haag. Zij waren aangesteld als Koninklijke 

Boekverkopers. Advertenties voor te verschijnen publicaties mochten alleen geplaatst worden 

na opgave in de Koninklijke Courant.
94

 In april 1809 werden deze maatregelen verder 

aangescherpt. Nu moesten onder andere zelfs ‘losse Platen, Portraiten, Land-of Zeekaarten’, 

schilderijen, tekeningen, catalogi en naamlijsten vooraf bij de Koninklijke Boekverkopers 

worden ingeleverd.
95

 De Amsterdamse kunstkoper J. Numan merkte de gevolgen van deze 

maatregel toen hij in september 1809 werd gearresteerd vanwege de verkoop van een 
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kunstplaat van een stervende Willem V.
96

 Joor stelt dat vooral in het laatste jaar dat Lodewijk 

Napoleon aan de macht was het ‘ministeriële schorsingsbesluiten [regende]’ die de 

persvrijheid beperkten.
97

  

Dit systeem van toezicht werkte niet optimaal. Door de trage uitvoering ervan haperde 

het systeem.
98

 Het is dus niet opmerkelijk dat er, zoals Johan Joor heeft laten zien, in de 

periode van 1806 tot 1810 wel degelijk orangistisch getinte libellen en paskwillen het licht 

zagen. In veel van de politieke geschriften die door de Franse autoriteiten waren verboden en 

ter controle naar het Ministerie van Justitie en Politie in Parijs werden gestuurd, werd volgens 

Joor de hoop op terugkeer van Oranje-Nassau geuit. Dit was met name het geval in de libellen 

en paskwillen die verschenen naar aanleiding van de Britse invasie in 1809.
99

 Het orangisme 

was onderdeel geworden van het verzet tegen de monarchie van Lodewijk Napoleon. Het 

werd ingezet uit angst voor buitenlandse overheersing. Uiteindelijk zou deze vorm van 

orangisme tijdens de jaren van Inlijving bij het Keizerrijk van Napoleon Bonaparte uitgroeien 

tot een meer landelijke stroming.  

Enkele hierna te bespreken pamfletten laten echter zien dat het orangisme zich in deze 

periode ook in een andere richting ontwikkelde. De schrijvers van deze werken hadden zich in 

het verleden weliswaar voorstander getoond van het stadhouderschap onder een Oranje-

Nassau, maar hun orangisme was veranderd ten opzichte van de jaren voor 1806. Ook al 

keken zij vol bewondering naar het Huis van Oranje-Nassau, zij zagen niet langer uit naar een 

terugkeer van het stadhouderschap. Het stadhouderschap onder een Oranje-Nassau was voor 

hen iets geworden dat tot het verleden van het land hoorde.  

 De Zeeuwse Johan Canter de Munck, wiens overige werk in de vorige hoofdstukken al 

besproken is, ging hierin zelfs zo ver dat hij alle lof had voor de constitutionele monarchie 

van Lodewijk Napoleon. In zijn De oorzaken van den oorlog, en middelen tot herstel der 

vrede beschouwde Canter de Munck de monarchie als een soort terugkeer naar de oude 

stadhouderlijke constitutie, waarbij hij veel nadruk legde op het erfelijkheidsprincipe en de 

monarchale aspecten van het vroegere stadhouderschap. De beste constitutie voor Nederland 

was immers altijd een gemengde geweest, waarin de aristocratie en democratie door een 

‘constitutioneel eminent hoofd’ werden getemperd.
100

 De nieuwe bestuursvorm, met een 

constitutionele koning aan het hoofd, mocht wat hem betreft dan ook ‘volkomen geoordeeld 
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[…] worden het enige middel te zijn om de vorige rust en vrede en dus ook van de oude bloei 

en welvaart in het land te doen herleven’.
101

  

Het constitutioneel koningschap zou de rust terugbrengen in een land dat zoveel jaren 

door staatsgrepen was geteisterd. Net als een stadhouder zou de aanwezigheid van een koning 

bovendien zorgen voor een betere relatie met omringende landen. Dit was van groot belang, 

want een machtsevenwicht tussen verschillende landen zou uiteindelijk leiden tot gelukkiger 

volkeren in al deze landen en tot een duurzame vrede.
102

 De Bataafse Republiek was volgens 

Canter de Munck niet zelf in staat geweest om de vrede te herstellen, daarvoor had zij teveel 

van haar ‘wezentlijke veerkracht’ verloren die nodig was om eigen belangen opzij te zetten 

om het Europese evenwicht te herstellen.
103

 Hoewel hij niet met zoveel woorden stelde dat 

Napoleon Bonaparte degene was die wél in staat was dit evenwicht te herstellen, valt uit zijn 

verhandeling op te maken dat Canter de Munck de Franse keizer hierin een sleutelrol 

toedichtte. Napoleon was volgens hem een doordachte, dappere man en de ‘Princeps 

Hominum’; ‘de eerste, de grootste Man van de bekende Waereld’. Hij was door de Godheid 

gezonden als hoofd van Europa om de ‘duistere en veruitziende dagen’ te verlichten en 

Europa een langdurige vrede te bezorgen.
104

  

Het is opmerkelijk dat Canter de Munck zich, slechts een jaar na de Utrechter 

briefschrijvers, zo openstelde voor de constitutionele monarchie. Hoewel de twaalf 

briefschrijvers zich nog radicaal afzetten tegen het eenhoofdig gezag van Schimmelpenninck, 

werd Lodewijk Napoleon door Canter de Munck verwelkomd. Wat verder opvalt is dat de 

argumenten van Canter de Munck in tegenspraak waren met de punten die hij in zijn eerdere 

werken had aangestipt. In 1802 had hij immers nog gepleit voor een gekozen stadhouder of 

eminent hoofd afkomstig uit het Huis van Oranje-Nassau, om zo te voorkomen dat een 

‘regeering van weinigen’ of een ‘éénhoofdig bestuur’ aan de macht zou komen.
105

 De 

benoeming van Lodewijk Napoleon lijkt hiermee in tegenspraak. Lodewijk Napoleon was niet 

alleen niet gekozen door het Nederlandse volk, maar ook niet afkomstig uit het Huis van 

Oranje-Nassau. Toch had Canter de Munck blijkbaar geen probleem met de aanwezigheid van 

een constitutioneel monarch uit het buitenland. Nog in hetzelfde jaar dat Lodewijk Napoleon 

door zijn broer was aangesteld als koning van het Koninkrijk Holland, had Canter de Munck 

zich verzoend met het idee bestuurd te worden door een koning. Dat hij in de jaren hiervoor 
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had gestreden voor het stadhouderschap binnen een republiek, werd in dit werk niet eens meer 

genoemd. Waarschijnlijk is het erfelijkheidsprincipe, dat ook in het Koninkrijk gold, hiervoor 

de doorslaggevende reden geweest. Het raadpensionarisschap van Schimmelpenninck had 

voor Canter de Munck nog eens duidelijk gemaakt dat eenhoofdig gezag niet in handen van 

een gewone burger moest komen. Een sterk gezag, door familiebanden verbonden aan de door 

hem bewonderde Franse keizer, kon het evenwicht en de eenheid in het land herstellen. 

Canter de Munck was de jarenlange partijstrijd moe en zag in de komst van Lodewijk 

Napoleon een uitweg uit de voortdurende onrust. Het bood de hoop die Schimmelpenninck 

niet had kunnen bieden. Het koningschap had ook andere voordelen die gelijk waren aan het 

eerdere stadhouderschap, zoals het afdwingen van ontzag bij andere mogenheden. Of dit alles 

ook betekende dat Canter de Munck zichzelf in 1806 niet langer zag als een orangist valt niet 

te zeggen. Hij kwam in elk geval niet als zodanig voor op de lijst van de Franse autoriteiten 

die eind 1807 aan Lodewijk Napoleon was overhandigd. 

Canter de Munck was niet de enige orangist die verheugd was over de aanwezigheid 

van Lodewijk Napoleon. Diens populariteit laat zich eveneens aflezen uit een anoniem 

pamflet waarin werd betreurd dat hij uit Den Haag vertrok. Lodewijk Napoleon had zijn 

residentie namelijk in oktober 1807 verplaatst naar Utrecht. Maar al gauw zou hij ook daar 

vertrekken en zich vestigen in Amsterdam, dat hij aan het begin van zijn koningschap al had 

uitgeroepen tot hoofdstad van zijn koninkrijk. Volgens de auteur was Den Haag nog maar net 

het gemis van de stadhouderlijke residentie te boven gekomen, of deze plaats werd alweer 

opgeschrikt door de verhuisplannen van Lodewijk Napoleon. De koning was zeer welkom 

geweest; dankzij hem waren de handel, de neringen en ambachten weer ‘tot vroeger luister’ 

opgeklommen en zijn aanwezigheid had de waarde van de stad en de schatkist goedgedaan. 

Maar nu was ‘de Haag […] de Haag niet meer’ en moest de stad leren leven met deze 

‘ramp’.
106

 Dat het vertrek van Lodewijk Napoleon een kleine ramp was voor Den Haag was 

niet te ontkennen. De economie verslechterde en het aantal inwoners nam af, waardoor een 

groot aantal huizen leeg stond of werd gesloopt.
107

 

Ook de Amsterdammer Martinus Gerardus Engelman (1772?-1823) was een orangist 

die met de komst Lodewijk Napoleon voor het eerst weer hoop voor de toekomst had 

gekregen: 
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‘Vereerder van ORANJE, en trouw aan eed en wetten, 

Betreurde ik, zuchtende, der edlen tegenspoed, 

Maar leerde dat de ramp ook braven kan verpletten, 

Dat ook de dwinglandij op pligtbetragten woed. 

Ik deelde in ’t aklig lot van zoo veel brave zielen, 

Die wreed ten prooije aan een heerschzuchtig snood geweld, 

Als schuldlooze offers van gewaande vrijheid vielen, 

Maar thans, verhevne [sic] zijn in hunnen eer hersteld. 

[…] 

Wij hebben in ORANJE een edel vorst verloren, 

Zijn nagedachtenis leeft in aller braven hart; 

Maar, edle menschenvriend! Gij, hier tot Vorst verkoren, 

Herstelt ons zwaar verlies en lenigt onze smart.’
108

 

 

Engelman verwelkomde Lodewijk Napoleon met open armen, net als Canter de Munck. Door 

zijn komst herleefde het ‘volksgeluk’ weer: heel Nederland juichte en durfde weer naar de 

toekomst te kijken. Door de komst van de koning was de partijstrijd ‘ras […] uitgeroeid’ en 

de eendracht in het land sterker geworden.
109

 Hoewel Engelman niet dieper inging op de 

principes van de constitutionele monarchie, toonde hij zich hiermee wel een voorstander van 

de monarchie van Lodewijk Napoleon. Toch liet hij, met de verwijzingen naar Oranje-Nassau, 

blijken ook nog orangist te zijn. Wat echter opvalt dat is hij het Huis van Oranje-Nassau 

beschouwde als iets dat bij het verleden van Nederland hoorde. Nergens blijkt dat Engelman 

hoopte op de terugkeer van het stadhouderschap. 

 Ook de Haagse advocaat Willem Bilderdijk (1756-1831) benadrukte in zijn gedichten 

het grote belang van de monarchie voor het einde van de partijstrijd in Nederland. Zijn 

orangisme lijkt, net zoals bij Canter de Munck, met de komst van Lodewijk Napoleon te zijn 

overgegaan in monarchisme. Nadat hij had geweigerd de eed tegen het stadhouderschap af te 

leggen, was Bilderdijk in 1795 verbannen uit de Bataafse Republiek. Hij zwierf enkele jaren 

door Duitsland en Groot-Brittannië, waarna hij in 1806 weer terugkeerde naar Nederland. 

Hoewel deze orangist vaak als een uitzonderlijke figuur wordt beschouwd, was hij volgens 

Van Sas voor de ontwikkelingen in zijn tijd ‘representatiever dan men op het eerste gezicht 

zou vermoeden’.
110

 In Bilderdijks gedichten stond namelijk boven alles de liefde voor het 

vaderland centraal. Aanvankelijk stond deze vaderlandsliefde vooral gelijk aan zijn 
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Oranjegezindheid, zoals die tot uiting komt in zijn gedichtenbundel Vaderlandsche 

Oranjezucht, die hij in 1805 publiceerde. In het eerste gedeelte hiervan wordt duidelijk dat hij 

zich in elk geval tot 1801 nauw verwant voelde met het Huis van Oranje-Nassau.
111

 Hoewel 

Bilderdijk aanvankelijk niets wilde weten van het constitutioneel koningschap, kwam hij hier 

tijdens zijn ballingschap op terug. Na zijn terugkomst in 1806 schreef hij zelfs zijn Ode aan 

Napoleon en ontwikkelde hij een redelijk nauwe relatie met koning Lodewijk Napoleon. Zo 

gaf hij Nederlandse les aan de Franse koning.
112

 Bilderdijks liefde voor het vaderland komt 

goed naar voren in een lierzang die hij samen met zijn tweede vrouw Katharina Wilhelmina 

Bilderdijk-Schweickhardt (1776-1830) in 1809 publiceerde. Hierin benadrukte hij keer op 

keer de betekenis van de monarchie voor het einde van de partijstrijd in Nederland: 

 

‘Holland, ja, de nacht van lijden, 

Hel, en tweedracht, ging voorbij, 

Laat ons hart zich thans verblijden 

In de zon der Monarchy! 

Haal, haal adem van uw rampen, 

Van de zwarte pektoortdampen 

Der gevloekte twistharpy!’
113

  

 

Bilderdijk stelde hier het vaderland boven alles – ook boven Oranje-Nassau. Dit zou een teken 

kunnen zijn van de zogenaamde ‘nationalisering van het vaderlandse verleden’, zoals Van Sas 

die beschrijft en die neerkomt op ‘een comeback van Oranje in de geschiedenis en vooral als 

geschiedenis’.
114

 Er kwam een nieuw soort historisch besef waarbij de partijtegenstellingen 

uit de tijd van de Republiek werden gezien als onderdeel van het vaderlandse verleden. Ook 

Canter de Munck en Engelman beschouwden het Huis van Oranje-Nassau in het licht van het 

verleden. Zij waren zowel positief over de monarchie van Lodewijk Napoleon als over het 

stadhouderschap van de Prins van Oranje-Nassau. De laatste was echter geworden tot een 

historische persoon die werd vereerd. Uit de pamfletten sprak geen hoop meer op terugkeer 

van Oranje-Nassau, niet als stadhouder en niet als koning.  
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*** 

 

De toenemende greep van Frankrijk op Nederland in de jaren van 1805 tot 1810 was van 

grote invloed op het orangisme. Aan het einde van deze periode was het orangisme 

gedeeltelijk losgeweekt van de familie van Oranje-Nassau, waarmee het karakter ervan 

duidelijk anders was dan in voorgaande jaren. 

  Uit de brief van de twaalf Utrechter orangisten blijkt dat het zover nog niet was onder 

het bewind van Schimmelpenninck. Hoewel de orangisten zich met vrijwel dezelfde 

argumenten als de republikeinse elite tegen het eenhoofdig gezag verzetten – waarbij vooral 

de monarchale status van Schimmelpenninck een belangrijk argument was – bleek hun 

orangisme uit de vergelijking die zij trokken met het stadhouderschap. Hun opvattingen waren 

in feite onveranderd gebleven ten opzichte van de jaren vóór het raadpensionarisschap. De 

angst die er onder enkele lieden van de politieke elite heerste voor de terugkeer van het Huis 

van Oranje-Nassau en voor de benoeming van een orangist als Minister van Binnenlandse 

Zaken, bevestigt het idee dat de rol van het Huis en van het orangisme in 1805 nog niet was 

uitgespeeld.  

 Onder Lodewijk Napoleon veranderde dit. Orangisme kreeg gedurende deze jaren een 

dubbele betekenis. Getuige de oproeren en onrusten, zeker in de (na)zomer van 1809, was 

orangisme in deze periode niet verdwenen. Het werd ingezet in het verzet tegen de monarchie 

en tegen de overheersing door een buitenlandse vorst. Tegelijkertijd omarmden verschillende 

orangisten de nieuwe vorst, zoals enkele pamfletten en gedichten laten zien. Hoewel er 

rekening mee gehouden moet worden dat het hier wel om pamfletten en gedichten ging die 

overgeleverd kónden worden omdat ze blijkbaar niet opruiend genoeg waren, komt hieruit 

naar voren dat bij deze schrijvers het verlangen naar de terugkeer van het Huis van Oranje-

Nassau was uitgedoofd en de stadhouder was geworden tot een figuur die thuishoorde in het 

verleden van Nederland. Orangisme was veranderd in een soort monarchisme, waarbij 

tegelijkertijd de stadhouder werd herdacht als historisch fenomeen en Lodewijk Napoleon als 

koning werd verwelkomd. Dat dit samen kon gaan liet Canter de Munck zien. Hij 

beargumenteerde dat elementen uit de orangistische constitutie terugkeerden in de monarchie. 

De verandering in het orangisme werd ook veroorzaakt doordat de onderzochte orangisten, 

anders dan eerdere jaren, nog weinig in abstracte zin nadachten over de invulling van de 

staatsmacht. Hun politieke ideeën waren vooral praktisch van aard, waarbij het beëindigen 

van de partijstrijd het belangrijkste richtsnoer was.  



 
 

7. Oranje erbovenop (1810-1813) 

 

Het Decreet van Rambouillet van 9 juli 1810 maakte een einde aan de zelfstandigheid van het 

Koninkrijk Holland. Amper drie velletjes tekst bepaalden dat ‘Holland […] met het Keizerrijk 

[was] vereenigd’.
1
 Eerder die maand had Lodewijk Napoleon reeds afstand van de troon 

gedaan ten behoeve van zijn zoontje Napoleon Lodewijk. Hoewel het Koninkrijk dus nog 

enkele dagen had bestaan, geloofde in de praktijk bijna niemand meer in het voortbestaan 

ervan.
2
 De Franse keizer had al maanden lang op annexatie van het Koninkrijk aangestuurd.  

 Met de ondertekening van het Decreet van Rambouillet veranderde er veel voor het 

voormalige Koninkrijk. De Franse Constitutie van 18 mei 1804, die keizer Napoleon vrijwel 

onbeperkte macht verschafte, was per direct van kracht. Zo had de wetgevende macht, die 

naast de keizer ook uit het Wetgevend Lichaam en de Senaat bestond, nauwelijks politieke 

invloed omdat die slechts wetsvoorstellen mocht behandelen die door Napoleon waren 

voorgelegd.
3
 Charles François Lebrun werd door Napoleon aangesteld als algemeen 

stadhouder, oftewel als plaatsvervanger van de keizer. Ook toen deze functie kwam te 

vervallen, bleef Lebrun de hoogste Franse ambtenaar in Nederland. Een aantal andere grote 

bestuurlijke veranderingen waren de departementale herindeling die per 1 januari 1811 

ingingen, waarmee Nederland in negen departementen werd opgedeeld, en de invoering van 

het Franse belastingsysteem in 1812. De oprichting van een ‘Grande Armée’ medio 1811, 

waarmee Napoleon Rusland wilde binnenvallen, leidde ertoe dat uit heel het Keizerrijk – dus 

ook uit de Hollandse departementen – rekruten werden opgeroepen.  

Lange tijd heerste onder historici de opvatting dat de Nederlandse bevolking de 

gebeurtenissen in deze periode gewillig over zich heen liet komen. Zowel de vestiging van het 

Koninkrijk Holland als de daaropvolgende Inlijving zou zij min of meer schouderophalend 

tegemoet zijn getreden. Het was vooral H.T. Colenbrander die dit beeld in zijn tiendelige 

Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van Nederland (1905-1922) heeft neergezet. 

Hiertegenover stelden onder anderen Theodoor Jorissen en Johanna Naber de visie dat het 

Nederlandse volk wel degelijk weerstand bood tegen de overheersende Franse macht.
4
 Dit 
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laatste beeld is bevestigd door het in 2000 verschenen vuistdikke boek De adelaar en het lam 

van Johan Joor. Door stelselmatig en intensief onderzoek in vooral lokale archieven heeft Joor 

aangetoond dat het verzet tijdens de Napoleontische jaren (1806-1813) in Nederland 

gevarieerd en omvangrijk was. Het protest tegen de Franse keizer bestond volgens Joor uit 

‘honderden onrustige bewegingen en verscheidene grote oproeren […], alsmede [uit] 

minstens zo veel specifieke vormen van opruiing of onwilligheid’.
5
 

Volgens Joor zouden de Franse autoriteiten de geschreven vormen van protest het 

meest hebben gevreesd. Dit lag vooral aan het feit dat vlugschriften, waarvan het merendeel 

dat in de jaren 1810-1813 verscheen met de hand geschreven was, gemakkelijk en snel 

konden worden verspreid.
6
 Wat betreft de gedrukte pamfletten lag dit lastiger. De strenge 

censuur die sinds 1811 in de Hollandse departementen heerste, maakte het voor de bevolking 

vrijwel onmogelijk om op papier kritiek te uiten op het gezag. Op 9 april van dat jaar was het 

Franse decreet van 5 februari 1810 ook in deze gebieden ingevoerd. Hierdoor werden alle 

publicaties gecontroleerd nog voordat ze waren gedrukt. Publicaties die gericht waren tegen 

de keizer of de staat, waren uiteraard verboden. Het uitgebreide controlesysteem had niet 

alleen tot gevolg dat de drukpers aan banden werd gelegd, maar ook dat men zelfcensuur 

toepaste.
7
 Het aantal gepubliceerde werken daalde in deze jaren dan ook dramatisch.

8
 Toch 

waren de anonieme, handgeschreven en gedrukte pamfletten en liedjes die vooral naar 

aanleiding van de conscriptierondes medio 1811 en eind 1813 clandestien verschenen, ook 

volgens Bart Verheijen wel van betekenis in het verzet tegen Napoleon en de verspreiding van 

vaderlandsliefde. Uit het feit dat de Franse autoriteiten de als subversief beschouwde 

pamfletten ter controle en bewaring naar Parijs stuurden, volgt immers, zo stelt hij, dat zij 

deze als betekenisvol beschouwden.
9
 

 Dit verzet tegen Napoleon kleurde, toen het Franse bewind op zijn eind liep, steeds 

meer oranje. In toenemende mate werd het verzet tegen de Franse keizer gecombineerd met 

de roep om terugkeer van de Oranjefamilie. In haar onderzoek naar het culturele protest tegen 

Napoleon merkt Lotte Jensen daarnaast op dat de oude politieke spanningen tussen patriotten 

en orangisten in deze jaren nog altijd een rol speelden. Volgens haar bestond het 
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‘eenstemmige koor van vaderlandslievende letterkundigen […] in feite uit een veelheid van 

stemmen’.
10

 Joor en Verheijen laten zien dat het verzet zich vooral concentreerde in 1813, het 

laatste jaar van de Inlijving. Joor stelt dat ‘ofschoon Oranjekreten in elk jaar wel ergens 

werden aangeheven […], de geruchtenstroom rond het herstel van het Huis van Oranje, het 

roepen van “Oranje Boven!” en […] het verspreiden van efemere geschriften waarin van 

Willem V, VI en zelfs VII gewag werd gemaakt, toch pas in 1813 significant omvangrijke 

vormen aan[nam].’
11

  

In dit hoofdstuk wordt de betekenis en functie van het orangisme tijdens de jaren van 

de Inlijving onderzocht. De eerste paragraaf is gewijd aan de familie van Oranje-Nassau. In 

hoeverre waren Willem Frederik en zijn naaste familieleden nog actief bezig met herstel van 

de positie van het Huis van Oranje-Nassau? De betekenis van het Huis leek inmiddels te zijn 

weggeëbd. De gevluchte stadhouder Willem V was in 1806 overleden en zijn zoon leefde, na 

tevergeefs Napoleon te hebben gesmeekt om herstel van zijn waardigheden, voor een groot 

deel van de tijd teruggetrokken in zijn kleine staatjes Radcot en Widzim. Volgens Van Sas 

was de uiteindelijke terugroeping van de Oranjes in november 1813 dan ook buiten de familie 

om gegaan, en was het ‘een product van de dynamiek van de Nederlandse geschiedenis’.
12

 

Toch heeft Jeroen Koch, als biograaf van koning Willem I, laten zien dat Willem Frederik 

zelfs in dit stadium nog altijd veel energie stak in het voortbestaan en de positie van zijn 

dynastie.
13

 

 In de twee hierop volgende paragrafen leg ik het orangisme in Nederland zelf onder de 

loep en onderzoek ik in hoeverre dit een drijvende kracht achter de uiteindelijke terugkeer van 

de Oranjes in 1813 is geweest. Waar de tweede paragraaf de openbare uitingen van orangisme 

in het algemeen tot onderwerp heeft, spitst de derde paragraaf zich toe op de ideeënvorming 

van orangisten. Meer specifiek gaat het hier om de voorgeschiedenis van de constitutie van 29 

maart van 1814, waarvoor de basis lag in het denken over constitutie en monarchie in 

voorafgaande jaren.  
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7.1 Groeiend optimisme 

 

Willem Frederik was niet gelukkig met zijn leven op zijn landgoederen in Polen en Silezië, 

waar hij de lentes en zomers van 1810 tot 1812 doorbracht. Hoewel het hem bij tijd en wijlen 

lukte te genieten van zijn bestaan als landheer, voelde hij zich vaak nutteloos en zag hij geen 

toekomst als herenboer. Hij vond bovendien dat hij een naam hoog had te houden.
14

 Willem 

Frederik bleef zich daarom bezighouden met de toekomst van zijn dynastie. Al zijn hoop was 

gevestigd op zijn zonen Willem en Frederik. Laatstgenoemde begon in 1810 met zijn militaire 

opleiding in Pruisen en zou meevechten tegen Napoleon in de Slag bij Leipzig in oktober 

1813. Erfprins Willem was ondertussen het object van een door zijn vader uitgedacht plan.
15

 

Het belangrijkste onderdeel van dit plan was lange tijd het arrangeren van een huwelijk met 

de Britse prinses Charlotte. Op die manier zouden de banden met de oude bondgenoot, die op 

dat moment bovendien als enige Europese mogendheid de strijd tegen Napoleon aanging, 

weer worden aangehaald. Ook zou Willem op deze manier een familietraditie volgen; de 

stadhouders Willem II, III en IV waren immers alle drie met een Engelse prinses getrouwd. 

Zonder dat Willem van de bedoelingen van zijn vader af wist, was hij in mei 1809 naar Groot-

Brittannië vertrokken voor een studie in Oxford.
16

  

 Willem Frederik had een aantal mensen in zijn netwerk van zijn plan op de hoogte 

gesteld. Naast Mimi, Louise en Wilhelmina van Pruisen, wist ook Hendrik Fagel, 

vertrouwensman van de Oranjes in Londen, van het plan af. De Britse topdiplomaat James 

Harris was eveneens van het plan op de hoogte. Timon van Heerdt tot Eversberg (1761-1844) 

was met de taak belast om Willem op de hoogte te stellen van de bedoelingen van zijn 

vader.
17

 Door een persoonlijke brief van Willem Frederik te overhandigen, stelde hij Willem 

op de hoogte van de plannen van diens vader om het huwelijk met de zestienjarige Engelse 

prinses Charlotte aan te gaan.
18

 Om dit huwelijk kans van slagen te geven was het van groot 

belang dat Willem zich verder op zijn militaire carrière zou richten, om zich op die manier 

van eventuele andere huwelijkskandidaten te onderscheiden. Willem Frederik liet duidelijk 

blijken dat op Willem zijn ‘seul espoir’ gevestigd was; het Huis ‘soit tôt ou tard rétablie ou 

indemnisée de ses pertes’.
19
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 Willem voelde helemaal niets voor dit plan. Hij weigerde aan de eisen van zijn vader 

te voldoen en zich op een militaire carrière te richten.
20

 Bovendien was hij bang voor scheve 

verhoudingen binnen een huwelijk met de Britse prinses; volgens de Britse wet zou hij 

namelijk onderdaan worden van Charlotte. Hij zette zich enorm af tegen zijn vader. Toch 

schreef Willem dat hij zich, als het echt niet anders kon, wel wilde ‘opofferen’ voor de 

dynastie, mits zijn familie eveneens in Groot-Brittannië zou gaan wonen.
21

 Willems brief zou 

Willem Frederik nooit bereiken; Van Heerdt, die belast was met het bezorgen van de brief, 

werd onderweg in Hamburg gearresteerd waarbij de brief in beslag werd genomen.
22

  

 Ondertussen had Willem zijn studentenleven in Oxford toch ingeruild voor het 

slagveld op het Iberisch schiereiland en werkte hij aan zijn militaire loopbaan. Vergezeld door 

docent Engels Henry Allen Johnson (1785-1860) en neef en gouverneur Guillaume Anne de 

Constant Rebecque de Villars (1750-1832) kwam hij in juni 1811 in Lissabon aan. De ‘Guerra 

Peninsular’, die daar al sinds drie jaar tegen de Franse keizer werd uitgevochten, zou tot de 

verschrikkelijkste en bloedigste gevechten op het Europese continent behoren. Vanaf augustus 

1808 stond Arthur Wellesley, de latere hertog van Wellington, met zijn troepen de Spaanse en 

Portugese opstandelingen bij. De erfprins zou zich in de zomer van 1811 als aide de camp bij 

zijn leger voegen en moest in die hoedanigheid berichten tussen de verschillende 

legercommandanten overbrengen. Na verloop van tijd durfde Willem steeds meer en begaf hij 

zich zelfs op het strijdtoneel tijdens de belegeringen van forten aan de Portugees-Spaanse 

grens. Deze belegeringen vormden het begin van een opmars van de Britse troepen. Aan het 

einde van de zomer hadden de troepen van Wellington de overmacht en zou Joseph Bonaparte 

(1768-1844), die vanaf 1808 koning van Spanje was, Madrid verlaten. Na deze overwinning 

nam Willem gretig deel aan de feestelijkheden. Opvallend is dat als onderdeel van dit 

feestgedruis op 24 augustus 1812 uitgebreid werd stilgestaan bij de verjaardag van Willem 

Frederik. In de woorden van Van Zanten stond dit gelijk aan ‘dansen op het graf van Filips 

II’.
23

 Deze overwinning betekende overigens niet dat de strijd op het Iberisch Schiereiland 

was gestreden. De troepen van Wellington zouden nog een paar keer ten strijde trekken tegen 

Joseph Bonaparte. 

 In de winter van 1812 keerde het tij voor de Franse keizer. Lange tijd leek het 

Napoleon en zijn legers voor de wind te gaan, maar in december moest de Franse keizer zijn 
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hoofd buigen voor de Russische troepen van Alexander I. De Zesde Coalitie, bestaande uit 

Groot-Brittannië, Zweden, Portugal en Spanje, moest Napoleon definitief verslaan. Toen 

Pruisen in februari 1813 besloot zich eveneens bij deze coalitie aan te sluiten, maakte Willem 

hier gebruik van door te verzoeken zich bij het Pruisische leger te mogen voegen. Nu hij zijn 

oom Frederik Willem III kon dienen, zou hij eindelijk de door hemzelf gekoesterde 

‘vaderlandse plichten’ kunnen vervullen.
24

 Willem had zich immers altijd meer Duitser dan 

Nederlander gevoeld. Zijn vader verbood hem dit echter. Volgens Willem Frederik zou het 

Willems huwelijksplannen in de weg staan als die zich bij het Pruisische leger aansloot.
25

 

 In een autobiografische notitie zou Willem later schrijven dat zijn vader in deze 

periode erg bezig was met een ‘revolutie in Holland’ – terwijl hijzelf hier minder belang aan 

hechtte en zijn aandacht wilde richten op Nassau en de andere Duitse bezittingen. Willem 

Frederik vond zijn zoon dan ook passief.
26

 Willem Frederik was gedurende dit laatste jaar 

voor de omwenteling inderdaad meer op Nederland gericht dan Willem. Op de vraag van 

Wilhelmina of de geruchten klopten dat haar zoon vanuit Groot-Brittannië als ‘Koning van 

Holland’ naar Nederland zou terugkeren, reageerde de prins van Oranje weliswaar afwerend, 

maar het zette hem wel aan tot nadenken. Vooruitlopend op een eventuele terugkeer, schreef 

hij aan Wilhelmina dat hij was ‘gehecht aan de oude [regerings]vormen’. De Unie van Utrecht 

zou hierbij, met een paar aanpassingen, volgens hem prima als uitgangspunt gebruikt kunnen 

worden.
27

 In november 1813 zou Willem Frederik dit plan ter zijde schuiven en kwam hij, na 

overleg met de Britse minister van Buitenlandse Zaken lord Castlereagh, tot de conclusie dat 

het bestuur van het bevrijde Nederland krachtiger moest worden dan het in het verleden was 

geweest en dat het dus een ‘meer monarchaal’ karakter hoorde te krijgen. Ook was Willem 

Frederik van mening dat de Nederlanden een groter territorium dan voorheen zouden moeten 

beslaan.
28

 Dit was ongetwijfeld het gevolg van de ideeën van Castlereagh, die hij op 5 

november 1813 in een memorandum had uiteengezet. Daarin stelde hij dat Nederland 

beschermd moest worden tegen het Franse expansionisme. Een van de oplossingen die 

Castlereagh hiervoor aandroeg was dat Nederland zou worden uitgebreid met de zuidelijke 

gebieden. Willem Frederik borduurde hierop voort en stuurde in een memorandum aan 
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Castlereagh op 9 november niet alleen aan op annexatie van de Belgische gewesten, maar ook 

op dat van Luxemburg en de Duitse gebieden tussen Maas en Rijn.
29

  

 Het optimisme van de Oranjeprins aangaande de toekomst van zijn Huis groeide 

intussen naarmate Napoleons troepen verder werden teruggedrongen, zeker vanaf het moment 

dat duidelijk werd dat Napoleon op 19 oktober 1813 een overweldigende nederlaag had 

geleden in de Slag bij Leipzig. Het toekomstbeeld dat Willem Frederik voor zich zag was 

volgens biograaf Jeroen Koch in eerste instantie niet veel veranderd ten opzichte van dat van 

1806: ‘herstel van het Huis van Oranje-Nassau als regerende dynastie, ergens in Europa [en] 

herstel van de bestuurlijke positie: als stadhouder, als soeverein of als koning’.
30

 Om dit te 

bewerkstelligen stelde Willem Frederik in het voorjaar van 1813 een plan op voor een 

Oranjelegioen. Dit plan stuitte echter op verzet van de Britten, wier relatie met de Oranjeprins 

door de jaren heen zeer verslechterd was. De mislukte inval bij Walcheren in 1799 en de 

knieval van Willem Frederik voor Napoleon in 1806 en 1807 waren hiervan twee van de 

oorzaken. Het lukte de Oranjes financiering van dit legioen rond te krijgen met behulp van 

een lening die door Wilhelmina was geregeld. Uit deze lening blijkt het grote belang dat 

Willem Frederik en Wilhelmina toekenden aan dit leger: alle bezittingen van de Oranjes 

dienden als onderpand voor de lening.
31

 Toch kwam het Oranjelegioen er uiteindelijk niet. 

 Hiernaast groeide het optimisme van Willem Frederik door het contact dat hij vanaf de 

zomer 1813 tot de omwenteling in november van dat jaar onderhield met de Rotterdamse 

koopman C.P. Gevers. Deze Rotterdammer meende dat de inwoners van Nederland het zat 

waren onder het Franse juk te moeten leven en voorspelde dat er een opstand zou plaatsvinden 

als de Oranjefamilie voet op Nederlandse bodem zou zetten.
32

 Het optreden van Gijsbert 

Karel van Hogendorp gaf uiteindelijk de doorslag voor Willem Frederiks terugkeer naar 

Nederland. Met zijn vlugschrift van 17 november 1813 had de orangistische politicus de 

boodschap verspreid dat het volk zichzelf van de Fransen moest bevrijden. Oude tijden 

zouden herleven met een prins van Oranje als ‘Hooge Overheid’.
33

 Namens het voorlopige 

Algemeen Bestuur, dat Van Hogendorp samen met Adam graaf van der Duyn van Maasdam 

bestierde, verzocht Van Hogendorp Willem Frederik terug te keren.  
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Ondertussen zou erfprins Willem in december van 1813 afscheid nemen van 

Wellington in Spanje en terugkeren naar Groot-Brittannië. Eenmaal aangekomen in Groot-

Brittannië ontving Willem berichten over de omwenteling die in Nederland gaande was. In 

zijn autobiografische aantekeningen schrijft hij dat dit zijn toekomstbeeld deed kantelen: ‘Ik 

zag mijn lot voor altijd veranderen, gebonden aan een land en een positie die mij volstrekt 

onbekend waren en waarvoor ik niets anders dan afkeer voelde’.
34

 Hiermee had hij een 

compleet andere opnie op de gebeurtenissen in Nederland dan zijn vader. 

 

 

7.2 Orangistisch verzet 

 

Zoals Joor stelt werden tijdens de jaren van de Inlijving elk jaar wel ergens ‘Oranjekreten’ 

aangeheven.
35

 In deze paragraaf onderzoek ik de verschillende uitingsvormen van orangisme 

in deze periode en analyseer ik hun betekenis. Het zal duidelijk worden dat vooral vanaf begin 

1813 Oranje-Nassau steeds meer met de toekomst van het land verbonden werd, zowel in 

daad als woord. 

Door de strenge censuur was het in deze jaren heel moeilijk om tegen de regering in 

verzet te komen. Zeker vanaf 9 april 1811, toen het keizerlijk decreet waarmee Napoleon al in 

februari 1810 het drukken en verkopen van boeken in heel het keizerrijk aan een strenge 

censuur had onderworpen, ook voor Nederland geldig werd. Dit decreet verbood alle 

drukwerk en publicaties die tegen de keizer of de staat waren gericht. Het regelde in detail hoe 

drukwerk tot stand kon komen. Het bepaalde dat er nog maar één krant per departement 

mocht worden uitgegeven en het bracht het aantal uitgeverijen en drukkers dat in Nederland 

beëdigd was om te drukken sterk terug. Als zij iets wilden drukken, moesten zij dit 

voorleggen aan een politieprefect. Deze functionaris stuurde de aanvragen naar de Direction 

Générale de l’Imprimerie et de la Librairie te Parijs, die deze aanvragen kon goed- of 

afkeuren. Als een werk eenmaal was gedrukt, kreeg de prefect vijf exemplaren, waarvan vier 

naar François René Jean de Pommereul (1745-1823), de directeur-generaal in Parijs, werden 

gestuurd.
36

 Deze maatregelen beperkten de persvrijheid in Nederland zeer. Alle maatregelen 

werkten ook enorm vertragend. Voordat iets gedrukt kon worden moest een lange weg 
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worden afgelegd. Bovendien pasten vele drukkers en uitgevers ongetwijfeld ook zelfcensuur 

toe, uit angst voor mogelijke represailles. Vanwege de in Lebruns ogen bangige aard van de 

Nederlanders leek het hem niet nodig om daadwerkelijk censuurmaatregelen door te voeren. 

De in Nederland gestationeerde politiechef Paul-Etienne Develliers Du Terrage (1774-1858) 

was het hiermee oneens en hamerde vergeefs op het belang van het doorvoeren van het 

decreet.
37

 

De strenge controle op de pers zorgde er voor dat het ook veel lastiger werd om in het 

geheim werken te drukken en te verspreiden. Als gevolg hiervan ontstond een, in de woorden 

van Verheijen, ‘sterke orale verzetscultuur’. Omdat gesproken verzet veiliger werd geacht dan 

geschreven teksten, werden er in deze periode ook veel voordrachten gehouden en liedjes 

gezongen. Daarnaast verschenen er anonieme, vaak met de hand geschreven vlugschriften.
38

  

Ondanks de strenge censuur ontstond er tijdens de Inlijving dus toch een cultuur van 

protest. Naast geschreven teksten en voordrachten, maakten ook oproerige bewegingen hier 

onderdeel van uit. Meer algemeen kan worden gesteld dat vanaf 25 december 1812 de onrust 

tegen de keizer en diens regime toenam. Dit had alles te maken met de eerste berichtgeving 

over de mislukte militaire missie in Rusland.
39

 De toename van het verzet tegen Napoleon 

was eveneens te zien in de steeds feller wordende pamfletten. Vanaf het moment dat duidelijk 

werd dat Napoleon door de Russen was verslagen, werd er in pamfletten regelmatig tot actie 

aangespoord en werd er nadruk gelegd op opofferingsgezindheid, vaderlandsliefde en 

vrijheid. Vanaf dit moment nam ook de prins van Oranje-Nassau een steeds prominentere rol 

in de pamfletten in. Volgens Verheijen verloor het ‘oude orangisme’ hierdoor weliswaar zijn 

‘partijkleur’ niet helemaal, maar werd het wel steeds meer geassocieerd met het verzet tegen 

de Franse keizer en met de hoop op een toekomst zonder Napoleon.
40

 Develliers schreef in 

februari in een van zijn rapporten overspoeld te worden door vaderlandslievende pamfletten.
41

 

De meesten waren kort en simpel, zoals onderstaand gedichtje: 

 

‘De arend is geplukt 

De veren zijn gevlogen 

Prins Willem is op weg 

Weldra Oranje boven! 
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Getekend, Prinsgezind.’
42

 

 

Andere pamfletten waren uitgebreider. De Franse autoriteiten maakten zich vooral druk om 

een specifiek werk, vermoedelijk van Kemper. Verheijen betoogt dat in dit pamflet voor het 

eerst de herinnering aan Oranje-Nassau ‘gaat functioneren als een nationale herinnering’.
43

 

Door zowel te verwijzen naar Nassau als een patriots gedicht, probeerde de schrijver de 

partijtegenstellingen achter zich te laten.  

Hiernaast speelde ook binnen het verzet tegen de grote conscriptierondes in de eerste 

maanden van 1813 het orangisme een steeds grotere rol.
44

 Joor stelt dat in dit laatste jaar van 

de Inlijving het orangisme zelfs uitgroeide van een lokale tot een landelijke beweging.
45

 De 

bronnen die Colenbrander in zijn Gedenkstukken heeft bijeengebracht, bevestigen het beeld 

dat het verzet tegen Napoleon in combinatie met het orangisme toenam in 1813. Hoewel de 

‘esprit public’ volgens G.J.A. baron de Stassart (1780-1854), sinds 1811 prefect van het 

departement van de Monden van Maas, nog niet alarmerend was, werden de eerste tekenen 

van orangistisch verzet in januari 1813 al zichtbaar. Zo maakte Lebrun aan Napoleon melding 

van enkele ‘placards’ en ‘mots d’Orange’ in Rotterdam. De Stassart verwees in een brief aan 

de Franse staatsman Jean-Pierre de Montalivet (1766-1823) naar een affiche dat was 

aangeplakt in de korenbeurs in Den Haag, met het opschrift: ‘Daar werd vermist een 

manspersoon met name Napoleon; die hem te regt brengt sal een oranje cocarde tot een 

vereering hebben’.
46

 Dit voorbeeld laat zien dat het verzet tegen de Franse overheersing soms 

werd gecombineerd met het orangisme. Deze schrijver had een toekomstbeeld waarin 

Napoleon geen rol meer speelde. 

Werd het begrip ‘vaderland’ in de voorgaande jaren alleen door orangisten met Oranje 

verbonden, nu gebeurde dat op veel bredere schaal. ‘Vaderland’ was een woord dat in deze 

periode een nieuwe functie kreeg in het verzet tegen de Franse overheersing. Het begrip als 

zodanig was al in de jaren zestig van de achttiende eeuw opgekomen als bovenpolitiek 

sleutelbegrip van de Nederlandse Verlichting. Waar tijdens de patriottentijd en de Bataafse 

Revolutie de verschillende politieke groepen het begrip juist op hun eigen manier inzetten in 

het politieke debat, ontwikkelde het zich vanaf circa 1800 weer meer tot een bovenpolitieke 
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notie. Er was sprake van een culturele opleving van het vaderlandsbegrip; in de literatuur, 

dicht- en beeldkunst werd een bepaald ‘vaderlandsgevoel’ opgewekt. De invulling hiervan 

was, zoals Niek van Sas stelt, gevoelig en misschien wel romantisch. Het bood een zekere 

eigen ‘culturele houvast’, tegenover de Franse overheersers en lag aan de basis voor de 

ontwikkeling van het Nederlandse nationaliteitsbesef. Hoewel de invulling van het 

vaderlandsbegrip in deze periode dus vooral cultureel was, had het ook een politieke functie 

in de zin van ‘het hooghouden van de nationale identiteit in de Franse tijd’.
47

 Hierbij was de 

toekomst van het vaderland verbonden aan de Oranjefamilie. De Oranjes werden dus niet 

langer alleen maar gezien als onderdeel van het vaderlandse verleden, maar pasten ook in de 

toekomst van het land. 

In februari 1813 zette deze ontwikkeling zich voort. Uit de pamfletten die in deze 

periode verschenen, spreekt hoop op herstel van de soevereiniteit – met een Oranje-Nassau 

aan het hoofd. Een ander kenmerk van dit partij-overstijgende vertoog was dat orangisme 

steeds vaker samenging met verwijzingen naar de vrije Bataven, iets dat voorheen toch vooral 

door republikeinen werd gedaan. In een pamflet – volgens Verheijen ‘exemplarisch voor de 

inhoud van de meeste pamfletten’ – dat in de nacht van 1 op 2 februari 1813 in Den Haag 

verscheen, werd betoogd: 

 

‘Bataven! Militairen, Patriotten […] verspil uw laatste druppel bloed voor de glorie van Nassau, haast u 

en ben bereid, het uur van verlossing zal spoedig komen! […] Bewapen u! Ongelukkige inwoners, geef 

de voorkeur aan sterven in vrijheid dan te leven als slaven!’
48

 

 

Deze anonieme auteur riep op tot breed verzet door te verwijzen naar de ‘glorie van Nassau’. 

Voor hem was het toekomstige soevereine en vrije vaderland dus verbonden met de Oranjes. 

Een paar dagen later maakte De Stassart in één van zijn brieven notitie van een ander pamflet 

met een soortgelijke strekking. In een brief aan Montalivet schreef hij dat er bijna alle nachten 

opruiende posters werden opgehangen.
49

 Hij had een bijlage toegevoegd van de sous-prefect 

van het arrondissement Rotterdam J.A. baron van Zuylen van Nijevelt (1776-1840). Hierin 

stond een gedicht vermeld, dat vermoedelijk op een dergelijke poster was afgedrukt: 
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‘Gij burgers! al mijn land- en stadgenooten 

Die uit den echten stam van Neerland zijt gesproten, 

Geene onrechte wraak beleeze uw deugd, uw moed. 

Stort eer voor Nassau’s roem uw laatsten droppel bloed! 

Rukt toe, rukt toe! Het uur der redding komt. ’t Is nood; te wapen! 

Elk burger van ons land is tot soldaat geschapen’.
50

  

 

Evenals in het eerdergenoemde pamflet roept de schrijver alle burgers ‘die uit den echten 

stam [cursivering LJH] van Neerland zij[n] gesproten’ op tot actie en verbindt hij daarbij 

duidelijk de toekomst van het land met de familie van Oranje-Nassau. In maart ging de 

orangistische agitatie onverminderd voort, zoals te lezen was in het volgende pamflet: 

 

‘Arrivez mon digne prince, le temps commence à approcher, combattez pour votre patrie, l’héritage de 

vos ancêtres; sous peu de jours nous porterons sur la poitrine une branche d’oranger, sous peu de jours 

nous louerons le Créateur qui nous accorde ce que nous pouvons desirer de plus beau, la glorie 

d’Orange!’
51

 

 

De roep om terugkeer van de prins van Oranje-Nassau was hierin duidelijk hoorbaar. Er werd 

hem opgedragen voor zijn vaderland te strijden. Opmerkelijk is dat in dezelfde maand op 

verschillende plekken in het land de verjaardag van wijlen Willem V werd herdacht.
52

 

Ondertussen hadden de conscriptierondes in deze eerste maanden van 1813 ook onder 

orangisten tot verzet geleid. In Nieuwe Pekela was naar aanleiding hiervan zelfs de strijd 

tussen patriotten en stadhoudergezinden weer opgelaaid. Ook bij het grote conscriptieoproer 

te Oud-Beijerland in februari 1813 waren vermoedelijk orangisten betrokken. Volgens 

politiecommissaris Buys ’t Hooft behoorde de aanvoerder ervan tot ‘een groep van quasi-

orangisten’.
53

 In april vormde de verplichte dienstneming bij de Nationale Garde een grote 

bron van onrust. Het verzet hiertegen, ook door orangisten, vond heel lokaal plaats.
54

 Zo was 

in Leiden ‘le drapeau orange […] dans beaucoup d’endroits’ te zien, en ‘le cri de vive 

Orange’ overal te horen, aldus F. J. d’Alphonse (1756-1821), intendant van Binnenlandse 

Zaken.
55

 In Zaandam daarentegen was geen enkele orangist betrokken bij de verzetsacties, zo 

noteerde A.Ph.F.Ch. baron de Visscher de Celles (1779-1841), prefect van het departement 
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van de Zuiderzee.
56

 Verheijen heeft laten zien dat dit verzet gepaard ging met een opleving 

van veelal orangistisch getinte pamfletten, waarbij soms pamfletten uit 1809 en februari 1813 

opnieuw werden gebruikt.
57

 Hoewel dit getuigt van een zekere continuïteit van het 

orangistische vertoog, hadden deze pamfletten wel een andere betekenis dan bijvoorbeeld in 

1809, toen Nederland nog niet bij het Franse Keizerrijk was ingelijfd. Nu werd het orangisme 

specifiek ingezet in het verzet tegen de conscriptie. 

In deze laatste maanden vóór november 1813 vonden de Fransen het orangisme 

moeilijk te duiden. Enerzijds hielden zij elkaar angstvallig op de hoogte van orangistische 

acties, hoe kleinschalig ook. Daarnaast hielden zij keurig bij wie er in de gaten moesten 

worden gehouden. Zo waren al aan het begin van de Inlijving lijsten ‘over Hollandsche 

gedeputeerden en anderen’ opgesteld, waarin elke (voormalig) politicus aan bod kwam.
58

 Aan 

orangisten en zogenaamde ‘windvanen’ werd de nodige aandacht besteed. Orangisme werd 

aan de ene kant dus nog steeds gezien als een factor om rekening mee te houden. Anderzijds 

werd het orangisme soms afgedaan als ongevaarlijk. Zo schreef Lebrun in april 1813 aan de 

keizer dat er helemaal niet zoveel orangisten in Nederland waren als velen dachten. Het kleine 

aantal mensen dat wel vasthield aan het Huis van Oranje-Nassau, deed dat volgens hem 

slechts vanuit eigen belangen en het aanhouden van vroegere banden. Bovendien bleken deze 

orangisten geen voorstander van de monarchie te zijn.
59

 De Fransen stonden dus enigszins 

ambigu tegenover het orangisme en wisten niet goed hoe zij dit moesten plaatsen. Volgens De 

Celles werd het orangisme vooral aangewakkerd van onderaf, door ‘les jeunes gens qui 

étaient encore au berceau lorsque cette maison cessa de gouverner’.
60

 Deze jonge lieden 

verbonden weliswaar hun toekomstbeeld met het Huis van Oranje-Nassau, maar hadden zelf 

het stadhouderschap van Willem V niet meer mee gemaakt. 

Ondanks alle oplevingen en Oranjegetinte oproeren groeide het orangisme in de eerste 

maanden van 1813 niet uit tot een landelijke beweging. Hoewel er wel met Oranje-Nassau 

werd gedweept, was onduidelijk welke rol het Huis daadwerkelijk zou spelen in het post-

Napoleontische Nederland. Pas in november 1813 veranderde dit razendsnel. In deze maand 

ontpopte het orangisme zich tot een landelijke beweging waar de Fransen niet omheen 

konden. De felheid waarmee de maanden ervoor in pamfletten tot verzet was opgeroepen en 

de lokale uitingen van Oranjegezindheid, waren bijeengekomen en omgeslagen in een 
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landelijk uitbundig orangisme waarbij vooral werd feest gevierd. Naarmate de Omwenteling 

dichterbij kwam werd het orangisme bovendien steeds openlijker geuit. Een mooi voorbeeld 

vond plaats in Hoogeveen, waar op 8 november 1813 de maire met oranje werd omhangen en 

vervolgens door de straten werd gedreven door het uitbundige volk.
61

 In Rotterdam dreigde 

het zover uit de hand te lopen dat door middel van plakkaten zelfs werd opgedragen geen 

oranje meer op straat te dragen.
62

 De Stassart maakte zich zorgen over de situatie in 

Amsterdam en Den Haag, zo schreef hij in een brief aan Montalivet. In de laatste stad droegen 

de mensen, aangespoord door Van Limburg Stirum, Van Hogendorp en Repelaer, oranje 

kokardes op de hoed. Lopend door de straten hieven zij het ‘vive le prince d’Orange’ aan.
63

 

Dat orangisme in de jaren van de Inlijving nog altijd leefde in Nederland, blijkt niet 

alleen uit oproeren en andere uitingen van Oranjegezindheid, maar ook uit het feit dat 

gedurende deze hele periode verschillende kranten aandacht besteedden aan de familie van 

Oranje-Nassau. Hoewel de berichtgeving over de Oranjes soms zeer summier was, betekent 

dit dat gebeurtenissen met betrekking tot deze familie de moeite waard werden gevonden om 

erover te schrijven en te lezen. De onderwerpen van de berichten waren uiteenlopend. Kranten 

schreven onder andere over de reizen van familieleden, over de militaire acties van de 

erfprins, over het mogelijk ophanden zijnde huwelijk tussen de erfprins en de Britse 

kroonprinses Charlotte en over de verkoop van de voormalige domeinen van de 

Oranjefamilie. Daarnaast stonden medio november 1813 alle kranten uiteraard bol van het 

nieuws over de omwenteling.
64

  

 Een groot deel van deze persberichten stond in vrijwel dezelfde vorm in meerdere 

kranten. Nieuws over de Oranjefamilie bleef dus niet beperkt tot (voormalige) Oranjegezinde 

kranten. Zo was het nieuws dat Willem Frederik in november 1810 in Dresden was, overal in 

het land te lezen. Het verhaal ging dat de prins ‘met eene bijzondere zeer belangrijke zending 

voor den Koning van Saxen was belast’, en dat hij zijn best deed om weer in het bezit te 

komen van ‘zeer aanzienlijke goederen in het groothertogdom Warschau’. Deze 

landgoederen, die hij ooit van prins Jablonowsky had gekocht, waren in beslag genomen toen 

de prins van Oranje Pruisisch onderdaan werd.
65

 Ook overige reizen van Willem Frederik en 
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andere leden van de familie werden door verschillende kranten gevolgd en kort verslagen.
66

 

De rol van erfprins Willem in het leger van Wellington werd vooral besproken door de Java 

government gazette. Deze krant refereerde eveneens aan de relatie tussen het Britse koninklijk 

huis en de Oranjefamilie: zo was Willem Frederik één van de genodigden op het 

verjaardagsfeest van de Britse koning.
67

 Opvallend zijn hiernaast enkele korte berichtjes 

waarin de leden van de Oranjefamilie zijdelings een rol spelen. De Rotterdamse courant 

bijvoorbeeld schreef dat de prinsessen ‘Wilhelmina van Nassau-Oranje’ en ‘Augusta van 

Hessen-Cassel’ voor een tentoonstelling in Berlijn tekeningen hadden ingezonden en dat zij 

daar door de Koninklijke Academie als ereleden waren ontvangen.
68

 Ook opmerkelijk is de 

wedstrijd die er in de aanloop naar de omwenteling in 1813 werd uitgeschreven om een 

lofrede te schrijven op Frederik Hendrik, prins van Oranje.
69

  

Hoewel de kranten in 1813 veruit het meest schreven over de familie van Oranje-

Nassau, werden er elk jaar in de periode 1810-1812 wel één of meer berichten aan gewijd. In 

vrijwel alle departementen was er aandacht voor dit onderwerp.
70

  

Vooral de berichten die verschenen vóór 1813 zijn interessant, omdat zij werden 

gepubliceerd in een tijd waarin het verzet tegen Napoleon nog geen grote vormen had 

aangenomen. De familie van Oranje-Nassau zelf speelde destijds eigenlijk geen rol meer in de 

internationale politiek en vormde in die zin geen bedreiging voor de Franse overheerser. Het 

plaatsen van korte berichten over de Oranjes kon dus geen kwaad. Toch werden deze 

nieuwsberichten gedurende de hele Inlijving gedrukt. Hierdoor werd de band tussen 

Nederland en de Oranjes al deze jaren enigszins warm gehouden. Doordat de lezer op de 

hoogte werd gehouden van het doen en laten van de familie van Oranje-Nassau kon het 

orangisme, dat in 1813 zo uitbundig tot uiting kwam, al die tijd broeien. 
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7.3 Een soeverein vorst 

 

Hoewel het orangisme niet was uitgedoofd in de jaren tussen 1810 en 1813, verschenen er 

nauwelijks orangistische pamfletten met uitgewerkte ideeën over staat en constitutie. De 

strenge censuur maakte het drukken van kritische politieke pamfletten onmogelijk. Een 

andere oorzaak voor het uitblijven van deze politieke pamfletten, ligt waarschijnlijk in het feit 

dat orangisten zoals Johan Hendrik Mollerus – en ook patriotten of Bataven – onder zowel 

Lodewijk Napoleon als Napoleon Bonaparte hoge posten hadden bekleed. Mollerus was 

verstokt orangist en had altijd gepleit voor terugkeer van de stadhouderlijke orde, maar 

accepteerde onder Lodewijk Napoleon en Napoleon Bonaparte toch bestuursfuncties.
71

 Deze 

ontwikkeling was niet nieuw; ook tijdens de patriottentijd en de Bataafse Revolutie 

veranderden mensen van politieke kleur.
72

 Verderop in de geschiedenis was het eveneens 

terug te zien: onder koning Willem I had ‘twee derde van de Noord-Nederlandse staatsraden 

[…] een ambt bekleed ten tijde van het Koninkrijk Holland van koning Lodewijk Napoleon’ 

en was ‘ongeveer de helft van de staatsraden […] in staatsdienst geweest tijdens de 

Inlijving’.
73

 Deze ‘windvanen’ als Cornelis van Maanen zagen de Inlijving niet zozeer als een 

Franse overheersing, maar juist als een kans om uniformerende maatregelen eindelijk door te 

voeren.
74

  

 Willem Bilderdijk is een bekend voorbeeld van een orangist wiens politieke 

loyaliteiten wisselden. Was hij in 1795 nog met de stadhouderlijke familie in zelfverkozen 

ballingschap gegaan, in 1801 verloor hij het vertrouwen in de Oranjefamilie om zich 

vervolgens in 1806 vol lof over koning Lodewijk Napoleon uit te spreken. In datzelfde jaar 

schreef hij ook zijn bekende Ode aan Napoleon. Een paar jaren later zou hij Napoleon 

daarentegen vervloeken; deze gaf hem niet de geldelijke steun die hij wel van Lodewijk 

Napoleon had ontvangen. Op het moment dat Willem Frederik uit Groot-Brittannië was 

teruggekeerd, hervond Bilderdijk echter net zo makkelijk zijn liefde voor de Oranjefamilie. 

Hij schreef veel in deze jaren, zoals het Nieuw liederenboekje, dat hij samen met zijn vrouw 
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Katharina Wilhelmina en Wiselius opstelde. Dat Bilderdijk hier samenwerkte met de 

democraat Wiselius was overigens niet zo vreemd, aangezien Wiselius zich in de periode 

hiervoor tegen Napoleon had gekeerd met een beroep op de Nederlandse soevereiniteit en het 

eigen nationale verleden. De gedichten in het Nieuw liederenboekje, die op bekende 

melodieën waren geschreven, hadden als doel de Nederlanders moed en vreugde in te spreken 

bij het verkrijgen van de onafhankelijkheid. Bilderdijk stak zijn blijdschap om de terugkeer 

van de Oranjefamilie dus niet onder stoelen of banken: 

 

‘Vlecht Oranjen om den hoed! 

Holland rijst met nieuwen moed 

Uit den schoot der waat’ren 

Huppelt vrolijk in het rond! 

Daver’ Hollands vruchtbre grond! 

Laat de vreugde schaat’ren!’
75

 

 

Dat Bilderdijk in deze revolutiejaren meerdere keren van politieke voorkeur wisselde lijkt het 

gedrag van een politieke windvaan. Maar aangezien de dichter hierbij altijd het vaderland 

voorop stelde, was hij toch minder wispelturig dan het op eerste gezicht leek.  

Een andere, iets minder bekende politieke windvaan was Johan Meerman. Deze 

historicus, letterkundige, rechtsgeleerde, dichter en kunstliefhebber, wiens orangistische 

werken in de vorige hoofdstukken aan bod zijn gekomen, was bij de Omwenteling in 1795 als 

orangist ontslagen uit zijn functie als afgevaardigde in de Staten-Generaal namens Holland. 

Toen het Oranjegezinden in 1801 weer werd toegestaan publieke functies te vervullen wist 

Meerman zich op te werken tot voorzitter van het departementale bestuur van Holland. In 

1806 werd hij onder de Franse koning Lodewijk Napoleon benoemd tot directeur-generaal 

van Kunsten en Wetenschappen en bestuurde in die hoedanigheid de Koninklijke Bibliotheek 

en het latere Rijksmuseum. Toen dit ambt onder Napoleon werd opgeheven, kreeg Meerman 

een andere functie toebedeeld. In 1811 werd hij benoemd als senator in Parijs, waardoor hij 

eveneens een grafelijke titel kreeg.   

 Hoewel Meerman Napoleon in eerste instantie bekritiseerde op het gebied van 

religie,
76

 schreef hij in 1812 een ode aan de Franse keizer in de vorm van een vers. In dit 
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gedicht prees hij Napoleons verdiensten: de rust in het land was hersteld volgens Meerman, 

een wetboek diende als ‘veilige gids’ en de wetenschap en de kunst bloeiden. Opmerkelijk is 

dat Meerman meende dat niet alleen Holland profiteerde van de roem van het Franse 

Keizerrijk, maar dat Napoleon op zijn beurt voor zijn roem ook afhankelijk was van 

Holland.
77

 Ook Meerman had stelde hierbij, net als Bilderdijk, het belang van het vaderland 

voorop. In tegenstelling tot Bilderdijk echter, zag Meerman vooral de verdiensten van 

Napoleon en hij zou hier tot zijn dood in 1815 niet op terug komen. Nadat hij in 1814 vanuit 

Parijs terugkeerde naar zijn vaderland, bleef hij daar ambteloos wachten op de dood.
78

 

 Slechts een enkele orangist hield gedurende deze tumultueuze jaren vast aan zijn 

oorspronkelijke politieke overtuiging. Gijsbert Karel van Hogendorp was zo’n orangist. Nadat 

de Bataafse Omwenteling hem in 1795 tot ambteloos burger had gemaakt, bleef hij tot 1813 

buiten de politiek. Vanaf het moment dat Lodewijk Napoleon aan de macht kwam, hoopte 

Van Hogendorp vurig dat deze hem een positie zou aanbieden. Dit was echter tevergeefs, Van 

Hogendorp kreeg geen functie toebedeeld en was zelf te koppig om erom te vragen. Hij 

verhuisde met zijn gezin van Amsterdam naar zijn buiten ‘Adrichem’. Hier hield hij een 

dagboek bij, waaruit duidelijk wordt dat hij niet erg gelukkig was met de situatie.
79

 Dit 

dagboek zette Van Hogendorp voort toen hij in 1809 uiteindelijk naar Den Haag vertrok, 

wachtend op betere tijden.  

 De politieke ideeën die Van Hogendorp ondertussen aan het papier toevertrouwde, 

zouden vanaf november 1813 hun stempel op de staatsinrichting van Nederland drukken. Zijn 

Schets van eene Grondwet voor de Vereenigde Nederlanden uit 1813 zou de 

grondwetscommissie in 1814 als leidraad nemen. Deze Schets kende drie versies, waarvan de 

eerste al was geschreven ver voor Willem Frederik uit Groot-Brittannië terugkeerde. Het 

betreffende document heette in 1812 nog geen Schets, maar Grondwet voor het Koninkrijk 

Holland. Het daaraan toegevoegde jaartal ‘1806’ moest doen voorkomen alsof Van 

Hogendorp dit voor Lodewijk Napoleon had geschreven. Hij was zich heel wel bewust van 

het gevaar waarin hij verkeerde door in 1812 een dergelijke schets op te tekenen. Van 

Hogendorp werd als bekende orangist door de Franse politie constant in de gaten gehouden.
80
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Naar eigen zeggen lag zijn in 1799 gepubliceerde ‘Unie van Utrecht herzien’ aan dit 

eerste ontwerp ten grondslag.
81

 In de ‘Unie van Utrecht herzien’ had Van Hogendorp 

geprobeerd meer eenheid in het bestuur te creëren door terug te keren naar de oude 

constitutie. De stadhouder diende de versterkte functie van Erf-Gouverneur-Generaal te 

krijgen en zo de centrale macht meer naar zich toe te trekken. De provincies zouden nog 

steeds soeverein zijn, maar oefenden een gedeelte van deze soevereiniteit gezamenlijk uit in 

de Staten-Generaal, naar wie ze een deel van hun macht hadden overgeheveld. Het idee 

hierachter was dat de provincies zich op deze manier meer dan voorheen zouden verenigen en 

daardoor sterker zouden staan.
82

 Van Hogendorp negeerde hiermee overigens de toen 

inmiddels gevestigde eenheidsstaat. 

In de derde Schets uit 1813 had dit idee weer volledig afgedaan. Niet langer waren de 

provincies soeverein, maar de vorst.
83

 Velema legt de oorzaak van deze omslag in het 

geschiedkundige werk dat Van Hogendorp in de jaren 1810-1813 had geschreven: Discours 

sur l’histoire de la Patrie. Het begrip ‘vrijheid’ vormt de kern van dit werk. Volgens Van 

Hogendorp had de vrijheid in Nederland een hoogtepunt bereikt onder Karel V. Aan de ene 

kant had Karel V als soeverein vorst de nationale onafhankelijkheid bewaakt. Aan de andere 

kant hadden de Staten erop toegezien dat de vorst niet buiten zijn macht kon handelen. Het 

feit dat er na de opstand tegen Filips II geen nieuwe soeverein vorst was gevonden, vond Van 

Hogendorp nu ineens rampzalig.
84

 En dat terwijl hij in de jaren hiervoor altijd had gepleit 

voor een evenwicht tussen de verschillende machten. 

De monarchie met een soevereine vorst was nu het ideaal van Van Hogendorp. Het 

tegenwicht tegen deze soeverein werd niet langer gevormd door andere machten, maar door 

een grondwet. Van Hogendorp heeft geprobeerd een zekere historische continuïteit in deze 

grondwet te leggen. In het ontwerp verwijzen de benamingen van Staten-Generaal, 

Provinciale Staten en raadpensionaris bijvoorbeeld naar de periode van de confederale 

Republiek van voor 1795. Ook de macht die de provincies, adel, ridderschappen en steden 

mochten behouden, was een verwijzing naar het federalisme van de oude Republiek. De 

instelling van een constitutioneel erfelijk vorst bouwde voort op de constitutie onder 

Lodewijk Napoleon. De functie van koning diende te worden ingevuld door een lid van het 

Huis van Oranje-Nassau. Op deze manier kreeg Oranje meer macht dan als stadhouder, maar 
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deze macht was wel meer dan voorheen geregeld door wetten. Van Hogendorp wilde dus 

enerzijds de oude constitutie bewaren en anderzijds relatief nieuwe verworvenheden in zijn 

ontwerp verwerken. Hiermee kan de orangist dan ook een, in de woorden van Van Sas, 

‘creatief conservatief’ en ‘meester in de kunst van invention of tradition’ worden genoemd.
85

 

Met deze grondwet in gedachten verzocht Van Hogendorp Willem Frederik terug te 

keren naar Nederland. De erfprins was al op de hoogte van de onrustige situatie die er in het 

land heerste. Van Castlereagh had hij vernomen dat er een ‘complete revolt in Holland’ aan 

de gang was.
86

 Inderdaad had Van Hogendorp flink wat stof doen opwaaien met het 

vlugschrift dat hij op 17 november had verspreid. Hierin schreef hij dat Holland eindelijk vrij 

was. Het was tijd, zo stelde hij, dat de Oranjeprins zou terugkeren naar Nederland als ‘Hooge 

Overheid’ en dat er een ‘vrolyken dag op gemeene kosten’ zou komen.
87

 De opmerking dat 

‘al het geledene’ van de Franse overheersing ‘vergeeten en vergeeven’ was, zou uiteindelijk 

de algemene leuze worden bij het herstel van de onafhankelijkheid van Nederland. Willem 

Frederik zou dit als Soeverein Vorst en later als koning Willem I centraal stellen in zijn 

politiek. 

In afwachting van de aanstaande terugkeer van Willem Frederik kwam een stroom van 

pamfletten en gedichten op gang. Eindelijk zou Nederland worden bevrijd van de Franse 

overheersing. Naarmate de ‘zon der oude Hollandsche Vrijheid’ hoger aan de ‘Staatkundigen 

Horizon’ kwam te staan, groeide de blijdschap onder de mensen, zo schreef orangist Cornelis 

van der Aa.
88

 In twee missives toonde Van der Aa zich zeer verheugd dat het Huis van 

Oranje-Nassau ‘zich de belangen van het grootste aanzienelijkste en edeldenkendste gedeelte 

der Natie, wel wilde aantrekken […] om de Vrijheid in al haaren luister te komen 

herstellen’.
89

 Of Van der Aa hiermee bedoelde dat het de orangisten waren die de terugkeer 

van Willem Frederik in de hand hadden gespeeld, of dat de Nederlandse natie in het algemeen 

graag wilde dat de prins het land zou bevrijden, is niet duidelijk. Wat de tekst van de 

Amsterdamse boekverkoper vooral duidelijk maakt is de grote opluchting dat het 

‘uitgemergeld Vaderland’ eindelijk van het Franse juk was verlost.
90

 Hiermee verwoordden 

                                                           
85

 N.C.F. van Sas, ‘De representatieve fictie. Politieke vertegenwoordiging tussen oude orde en moderniteit’, 

Bijdragen en mededelingen van de Geschiedenis der Nederlanden 120 (2005) 397-407, aldaar 398. 
86

 Koch, Koning Willem I, 226.  
87

 Van Hogendorp, BrG, vierde deel, 236. 
88

 Cornelis van der Aa, Beknopt en echt verslag van de oproerige bewegingen en gepleegde geweldenarijen 

binnen de stad Amsterdam op den 15den en 16den november 1813. Vervat in twee missives […] (Amsterdam 

1813) 5. 
89

 Ibidem, 36-37. 
90

 Deze afkeer van de Franse macht is ook terug te lezen in het ‘leerboekje’ dat Van der Aa een jaar later voor 

schoolkinderen schreef: De tijrannijen der Franschen, in de jaaren 1747, 1795-1813, in de Nederlanden 



203 

 

zijn twee missives het algehele gevoel dat onder een groot deel van de natie werd gevoeld aan 

het einde van 1813. 

 Op 30 november 1813 was het zover. Zoals bekend zette Willem Frederik op die dag 

voet aan wal op het strand in Scheveningen. Hoewel er op het strand nog maar enkele 

nieuwsgierigen waren komen kijken toen de prins van Oranje-Nassau vanaf het schip met een 

boerenkar het strand op werd gereden, stroomden er steeds meer mensen toe toen hij naar Den 

Haag reed, op weg naar het huis van Van Limburg Stirum. Later op de dag vertrok Willem 

Frederik naar de Kneuterdijk om daar een inmiddels zieke Van Hogendorp te ontmoeten. Het 

werd een kille bijeenkomst. Verbitterd dat Willem Frederik niet meteen naar hem was 

gekomen, zou de verstandhouding tussen Van Hogendorp en de latere koning Willem I nooit 

meer goed komen.
91

 

 

 

*** 

 

Gedurende de Inlijving was het orangisme allerminst uitgedoofd. Zeker in 1813 ontketenden 

zich, binnen het groeiende verzet tegen Napoleon, orangistische oproeren en verschenen er 

vlugschriften. Het ontwikkelde zich tot een meer landelijke beweging en de prins van Oranje-

Nassau groeide uit tot het symbool van een vrij en soeverein Nederland. Zelfs na bijna 19 jaar 

vrijwel continue afwezigheid voelden vele inwoners van Nederland zich nog altijd met de 

Oranjefamilie verbonden.  

De Franse autoriteiten aanschouwden dit, maar wisten het orangisme niet altijd goed te 

duiden. De familie van Oranje-Nassau was al in 1795 vertrokken uit Nederland en had zich, 

met uitzondering van een kort bezoek in 1799, niet meer in het land laten zien. In deze familie 

kon toch geen gevaar meer schuilen? De plannen van Willem Frederik voor de toekomst van 

het Huis stonden echter los van de ontwikkelingen binnen het orangisme in Nederland. Waar 

het orangisme groeide vanuit het verzet tegen Napoleon, hield de erfprins zich vooral bezig 

met het herstel of tenminste een versteviging van zijn eigen positie. Vooral zijn plan met 

betrekking tot Willem moest hiertoe bijdragen. Uit zijn correspondentie met Wilhelmina en 

Castlereagh blijkt bovendien dat hij al in redelijk vergevorderd stadium nadacht over hoe aan 

zijn regering vorm gegeven moest worden. Ook had hij duidelijk voor ogen dat hij zijn 
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bestuurlijke positie wilde versterken als stadhouder, soeverein of koning. Hoewel zoon 

Willem zich hiertegen verzette, werkte deze toch mee aan de status van het Huis van Oranje-

Nassau door zich bij het leger van Wellington te voegen. 

 Ondertussen werkte Van Hogendorp op eigen houtje aan een constitutie voor een 

toekomstig Nederland. Hoewel zijn plannen achteraf bezien goed pasten binnen de 

ontwikkelingen die aan de gang waren, staan ook de ideeën van Van Hogendorp op zichzelf. 

Hij onderhield geen contact met de leden van het Huis van Oranje-Nassau en leefde een vrij 

teruggetrokken bestaan. Toch weerspiegelt zijn werk de ontwikkeling die de Oranjebeweging 

doormaakte. In zijn eerste grondwetsontwerp uit 1812 waren de Staten nog soeverein en 

vormden zij een machtsevenwicht met de koning. In zijn derde Schets uit 1813 was dit 

volledig anders en waren niet de Staten, maar de koning soeverein. Deze omslag sluit aan bij 

de steeds luider wordende roep vanuit de Oranjebeweging om terugkeer van de Oranjeprins. 

Hij kon het land bevrijden, net als zijn voorvaderen immers ook hadden gedaan in 1672 en 

1747, maar nu als vorst. Zowel binnen de Oranjebeweging als in de grondwetsontwerpen van 

Van Hogendorp speelde het Huis van Oranje-Nassau, dat door de geschiedenis zo nauw met 

het land verbonden was, een rol in de toekomst van de bevrijde natie. 

 Opvallend is hiernaast dat de ideeën van Van Hogendorp, hoewel hij hiermee de basis 

legde voor een constitutionele monarchie, ook veel overeenkomsten vertoonden met het 

politieke denken van orangisten in voorgaande jaren. De nadruk die hij in zijn werk legde op 

het vaderlandse verleden, het evenwicht in het landsbestuur waar hij naar zocht en de centrale 

rol die hoe dan ook was weggelegd voor de Oranjefamilie, zijn zaken die in het orangistische 

denken altijd centraal hebben gestaan. Met zijn Schets legde Van Hogendorp, als één van 

weinige orangisten die zich in deze jaren niet opportuun of pragmatisch had opgesteld, dan 

ook een brug tussen het oude orangisme van vóór 1795 en het nieuwe orangisme van 1813. 



 
 

Conclusie 

 

Orangisme is een haast ongrijpbaar en complex fenomeen. In de periode tussen circa 1780 en 

1813 was het zowel een kleur die zich verbond aan het Huis van Oranje-Nassau, als een 

verlangen naar het verleden dat daar los van stond en in deze woelige periode in de 

Nederlandse geschiedenis zo nu en dan naar boven kwam. Daar komt nog eens bij dat 

verspreid door de hele samenleving mensen zich tot de Oranjeaanhang rekenden: leden van de 

politieke en bestuurlijke elite, dominees, intellectuelen, publicisten en grote delen van ‘het 

volk’. Dit maakt orangisme geen gemakkelijk te onderzoeken onderwerp. Ondanks de 

complexiteit ervan heb ik in dit onderzoek orangisme proberen te duiden. Dit heb ik gedaan 

door mij vooral te richten op de politieke ideeënvorming van Oranjeaanhangers in deze 

periode, in de context waarin die ideeën tot stand kwamen. Daarmee heb ik niet alleen een 

leemte in de historiografie willen vullen, maar wil ik ook laten zien dat het orangistische 

vertoog van niet te onderschatten betekenis is geweest voor de politieke cultuur in de periode 

van circa 1780 tot november 1813 en een grondslag bood voor het constitutionele denken in 

Nederland daarna. 

Net zoals orangisten geen vaste groep vormden, bestond orangisme niet uit 

vastomlijnde ideeën. Het orangistische vertoog dreef meerdere richtingen op. Dit werd onder 

andere veroorzaakt door de opeenvolgende politieke veranderingen die tussen circa 1780 en 

1813 de Nederlandse politiek bepaalden. Oranjeaanhangers reageerden verschillend op elke 

gebeurtenis en elke ontwikkeling. Zo hadden de opkomst van de patriottenbeweging, de 

uitroeping van de Bataafse Republiek en de toenemende invloed van de Franse keizer 

Napoleon Bonaparte in Nederland grote invloed op het leven en denken van 

Oranjeaanhangers. Ondanks de ingrijpende veranderingen waaraan de Nederlandse politiek in 

deze jaren onderhevig was, verdween het orangisme nooit. Het was niet altijd even zichtbaar, 

maar er was al die jaren een soort orangistische onderstroom aanwezig. Mijn onderzoek heeft 

laten zien dat sommige Oranjeaanhangers, in het bijzonder Adriaan Kluit, Cornelis van der 

Aa, Philippus Verbrugge, Johan Canter de Munck en Gijsbert Karel van Hogendorp, verder 

gingen dan het geven van weerwerk en traditionele opvattingen over politiek en maatschappij 

wisten te combineren met revolutionaire idealen. Daarmee hebben zij mede vorm gegeven aan 

de politieke cultuur in deze periode en mede grondslag gelegd voor de vormgeving van de 

constitutie van het Koninkrijk. 
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 Om door te dringen in de complexiteit van het orangisme, heb ik in de hoofdstukken 

twee tot en met zeven steeds drie facetten van orangisme onder de loep genomen. Aangezien 

orangisme voor de meeste aanhangers direct verbonden was met het Huis van Oranje-Nassau, 

vormde de Oranjefamilie zelf het onderwerp van elke eerste paragraaf. In de andere 

paragrafen stond het orangisme centraal, waarbij de tweede paragraaf van elk hoofdstuk zich 

steeds richtte op orangisme in de openbaarheid en de derde paragraaf op het orangistische 

vertoog. 

 Uit mijn onderzoek blijkt dat wat de familie van Oranje-Nassau meemaakte voor een 

groot gedeelte van de onderzoeksperiode losstond van het orangisme. Zeker vanaf het 

moment dat stadhouder Willem V in 1801 zijn aanhangers ervan ontsloeg trouw aan hem te 

zijn, gingen de Oranjefamilie enerzijds en haar aanhang anderzijds hun eigen weg.  

Hoewel het stadhouderschap in de patriottentijd onder druk had gestaan en er in 

verschillende steden wetsverzettingen hadden plaatsgevonden, bleef Willem V tot de Bataafse 

Omwenteling als stadhouder aangesteld. Tot een paar jaar na zijn vertrek uit de Bataafse 

Republiek in 1795 en de afschaffing van het stadhouderschap in 1796 probeerde Willem V 

met zijn familie greep te houden op zijn aanhang. In de patriottentijd was er vanuit het 

netwerk om hen heen gewerkt aan een antwoord op de felle patriotse politieke pers. Ondanks 

een enkel militair optreden kan de houding van Willem V redelijk terughoudend worden 

genoemd. In 1787 werd zijn gezag hersteld en leek de toekomst van het Huis  van Oranje-

Nassau verzekerd. De Bataafse Omwenteling ontmoedigde Willem V echter snel. In een 

financiële schadeloosstelling en territoriale compensatie voor de Oranjefamilie was slechts in 

beperkte mate voorzien. Willem V leek herstel van zijn positie als stadhouder te hebben 

opgegeven. Na zijn vertrek naar Groot-Brittannië zou hij uiteindelijk moegestreden afstand 

nemen van het politieke toneel en zou hij zich terugtrekken op slot Oraniënstein.  

Hier namen zijn vrouw Wilhelmina en zoon Willem Frederik echter geen genoegen 

mee. Wilhelmina bemoeide zich met de opleiding van Willem Frederik en stuurde aan op een  

huwelijk met Frederica Louisa Wilhelmina, dochter van koning Frederik Willem van Pruisen. 

Door deze verbintenis positioneerde het Huis van Oranje-Nassau zich weer in de 

internationale politiek. Willem Frederik zelf was er, meer dan zijn vader, op gebrand de 

toekomst van het Huis van Oranje-Nassau veilig te stellen. Na de Bataafse Omwenteling 

waren zijn toekomstplannen in eerste instantie gericht op Nederland. Willem Frederik werkte 

niet alleen, maar werd bijgestaan en aangemoedigd door een netwerk van Oranjeaanhangers 

om hem heen. Niet alleen vanuit Lingen, waar de erfprins zich na de Omwenteling bevond, 

maar ook vanuit Groot-Brittannië dachten hooggeplaatste Oranjeaanhangers mee over de 
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toekomst van het Oranjehuis. Sommigen voedden de gedachte dat de terugkeer van de 

Oranjefamilie zeer gewenst was door de bevolking in de Bataafse Republiek. Willem Frederik 

had dan ook alle vertrouwen in een goede afloop van de Brits-Russische invasie in het najaar 

van 1799. Toen deze, evenals een eerdere tegenomwenteling vanuit het oosten, uitliep op een 

fiasco, zag de erfprins zijn toekomstplannen in duigen vallen.  

Gedesoriënteerd richtte Willem Frederik zich hierna vanuit Fulda op het bestuur van 

de compensatiegebieden die Frankrijk en Pruisen aan de Oranjefamilie hadden toegekend. 

Terugkeer van de familie naar Nederland was uitgesloten, zo had de Vrede van Lunéville in 

1801 bepaald. Het Huis van Oranje-Nassau was nu niet langer aan Nederland verbonden. De 

familie richtte haar pijlen op behoud van politieke macht en invloed, ongeacht waar dit zou 

zijn. Deze ontwikkeling werd nog eens versterkt door het overlijden van Willem V in april 

1806. Verbolgen over de in zijn ogen volstrekt onredelijke schadevergoeding voor geleden 

verliezen, zette erfprins Willem Frederik de relatie met Napoleon Bonaparte onder druk. In 

reactie hierop ontnam Napoleon Nassau en later Fulda aan Willem Frederik, nadat ook 

Dortmund en Weingarten al waren onteigend. Nadat de Oranjefamilie steun had gezocht bij 

Frederik Willem II van Pruisen verklaarde Napoleon alle rechten en aanspraken van de 

familie ten slotte als vervallen. Willem Frederik zette in een laatste poging alles op alles op 

zijn Huis nog enige politieke betekenis te laten behouden, maar het had geen zin meer. Nadat 

Napoleon Nederland bij zijn Keizerrijk had ingelijfd trok Willem Frederik zich terug op zijn 

laatste nog resterende bezittingen, de landgoederen in Racot en Widzim.  

Toch bleef de toekomst van zijn dynastie Willem Frederik bezig houden. Zijn zonen 

speelden een belangrijke rol in zijn plannen, waar ook het huwelijk van Willem met de Britse 

Charlotte onderdeel van uitmaakte. Het laatste jaar van de Inlijving bij het Franse Keizerrijk 

richtte Willem Frederik zich weer steeds meer op Nederland en dacht zelfs na over het 

toekomstige bestuur ervan. Doordat de troepen van Napoleon vanaf december 1812 steeds 

verder werden teruggedrongen, herleefde de hoop op herstel van de macht van het Huis van 

Oranje-Nassau. Dit sprankje hoop werd nog eens aangewakkerd toen Willem Frederik vernam 

dat de inwoners van Nederland op hem zaten te wachten.   

 De activiteiten van de Oranjefamilie stonden voor een groot gedeelte los van het 

orangisme en de Oranjeaanhang in Nederland. Wilhelmina, Willem Frederik en het netwerk 

om hen heen hielden zich voornamelijk bezig met zichzelf en hun eigen belangen. Zij leken 

zich nauwelijks bewust van wat er gaande was in het land van waaruit Willem V in 1795 was 

vertrokken. Hoewel het orangisme was gestoeld op de aanhankelijkheid aan het Huis van 

Oranje-Nassau, leek dat Huis zich in de loop van de jaren steeds minder om te bekommeren 
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om de Oranjeaanhang. Terugkeer naar Nederland was niet langer aan de orde en vooral 

Willem Frederik deed er alles aan om zelf enige politieke betekenis te behouden. Dat zijn 

politieke macht juist in Nederland hersteld zou worden werd pas voorzichtig duidelijk in het 

najaar van 1813. Toen pas verbond het Huis van Oranje-Nassau zich weer met zijn aanhang in 

Nederland. 

 De stadhouderlijke familie was geenszins van plan naar Nederland terug te keren en 

had geen enkele bestuurlijke inspraak meer. Desondanks bleef een Oranjeaanhang bestaan, 

die bovendien de veranderende politiek bleef overdenken en analyseren. Blijkbaar was de 

aanhankelijkheid aan de Oranjedynastie zo diep geworteld, dat het orangisten niet uitmaakte 

dat de Oranjefamilie zich, in elk geval vanaf 1801, zo duidelijk van Nederland distantiëerde. 

Een vergelijking met bijvoorbeeld de vorstendommen in het Rijnland en Piedmont, waar het 

Huis van Savoye lang had geregeerd, maakt het unieke van het Nederlandse orangisme 

duidelijk. Zowel in de Rijnlandse vorstendommen als in Piedmont was van aanhankelijkheid 

aan een vorst nauwelijks nog te spreken nadat politieke veranderingen en revolutionaire 

ideeën hun intrede hadden gedaan, waardoor het denken over vorst en constitutie vrijwel stil 

stond. 

 Het orangisme was vanaf circa 1780 in het conflict met de patriotten in al zijn 

vurigheid naar boven gekomen. Dit uitte zich niet alleen in oproerigheden, maar ook in de 

oprichting van verschillende genootschappen, het verschijnen van polariserende toneelstukken 

en bovenal in de pers. De felheid waarmee patriotten en orangisten elkaar in pamfletten en 

tijdschriften van hun politieke gelijk probeerde te overtuigen was niet eerder in deze mate 

voorgekomen. In hun verweer tegen de vernieuwende patriotse idealen beriepen de orangisten 

zich vooral op dezelfde argumenten waarmee zij in de jaren voor de patriottentijd het oude 

politieke bestel hadden verdedigd. Verandering van deze door de geschiedenis heen ontstane 

orde was in Oranjegezinde ogen onmogelijk. Hun hiërarchische wereldbeeld was daarnaast 

niet in overeenstemming te brengen met de mogelijkheid tot invoering van volkssoevereiniteit 

en actieve politieke participatie van het volk. Orangisten stelden zich in deze periode dus 

vooral defensief op. Het was de eerste keer dat niet alleen het stadhouderschap, maar de 

traditionele orde in zijn geheel werd aangevallen. Een vernieuwend antwoord op het 

patriottisme hadden orangisten nog niet geformuleerd. Ze bleven vasthouden aan de oude 

orde, wijzend op het ongelijk van de patriotten en hopend op betere tijden. 

Het kan niet verbazen dat orangisme opbloeide tijdens de contrarevolutionaire jaren 

die hierop volgden. Zeker de eerste jaren na de aanhouding van Wilhelmina bij 

Goejanverwellesluis tierde het orangisme welig en werden de verjaardagen van alle leden van 
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de stadhouderlijke familie uitbundig gevierd. Politieke zuiveringen, plunderingen en 

vernielingen zorgden in deze periode echter tevens voor een soort verplicht orangisme, 

waarbij ook zelfcensuur een rol speelde. Het herstelde stadhouderlijke regime maakte het 

tegenstanders moeilijk om een ander geluid te laten horen. Het Huis van Oranje-Nassau bond 

zijn aanhang op verschillende manieren aan zich. Het stadhouderlijk echtpaar bezocht steden 

en gewesten, waarbij het netwerk om hen heen de bezoeken goed voorbereidde. Hiernaast 

vormde de Gereformeerde Kerk een belangrijk instrument om de band tussen de 

Oranjefamilie en haar aanhang aan te halen. De stadhouder had een netwerk van predikanten 

om zich heen die de nauwe band tussen het Huis van Oranje-Nassau en de publieke kerk 

onderstreepten. Predikanten van de Gereformeerde Kerk vergeleken de Oranjes vaak met 

rechters en zagen hen als de verlossers van ‘Neerlands Israël’. Deze nauwe band tussen het 

Huis van Oranje-Nassau en de Gereformeerde Kerk zou gedurende de hele onderzoeksperiode 

steeds worden benadrukt. Ook toen de Oranjefamilie zelf steeds meer afstand nam van haar 

aanhang in Nederland bleven predikanten het driesnoer ‘God, Nederland en Oranje’ aanhalen. 

Het orangisme uit deze hoek was reactionair van karakter en hield vast aan de oude politieke 

orde, waarin het stadhouderschap als een noodzakelijk element werd beschouwd. In 

orangistische pamfletten werden deze ideeën nog verder uitgewerkt. Om het belang van de 

oude constitutie te onderstrepen lag de nadruk op het vaderlandse verleden. Uitgebreid werd 

stilgestaan bij de historische soevereiniteitsoverdracht aan de gewestelijke Staten, waarmee de 

patriotse notie van volkssoevereiniteit nog eens hartgrondig werd afgewezen. Orangisten 

deden met hun interpretatie van het natuurrecht en van grote denkers als De Groot en 

Montesquieu de patriotse idealen af als theoretisch onmogelijk. 

Het Bataafse regime dat aan deze periode een einde maakte, zette de orangisten 

politiek buitenspel. Allerlei maatregelen moesten hen ervan weerhouden voor hun politieke 

voorkeuren uit te komen. Ondanks de zware sancties die stonden op het dragen van oranje 

kokardes of het roepen van ‘Oranje boven’ bleef het orangisme voortbestaan,  al dan niet in 

het geheim. Met alle gevolgen van dien liet een enkeling zijn ongenoegen blijken over de 

situatie. Het Oranjegezinde verweer tegen de Bataafse Omwenteling was nog steeds vooral 

behoudend en soms reactionair van aard en richtte zich op de terugkeer en behoud van de 

oude orde. De invoering van de eenheidsstaat en de representatieve regering leverde scherpe 

kritiek op. Maar verder dan een afwijzing van de Bataafse idealen kwam het niet. Het lukte de 

orangisten nog niet om met nieuwe argumenten de Bataven van repliek te dienen.  

De Brits-Russische invasie van 1799 en de vermeende terugkeer van Willem Frederik 

zorgden voor een opleving van het orangisme. Een enkele orangist moest de in deze periode 
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soms hevige oproeren zelfs bekopen met de doodstraf. Nadat duidelijk was dat de invasie was 

mislukt nam de Oranjegezinde strijdlust weer af. Desondanks werd de Oranjeaanhang 

nauwlettend in de gaten gehouden door de autoriteiten. Er was vrees voor ‘een laatste coup’.
1
 

Het was nog maar kortgeleden dat Willem V naar Groot-Brittannië was vertrokken en de 

poging van Willem Frederik om een terugkeer naar Nederland op touw te zetten lag nog vers 

in het geheugen. Bovendien berichtten de kranten nog altijd veel over het wel en wee van de 

Oranjefamilie. De voortdurende orangistische onderstroom hield het Bataafse bewind alert.  

Na de Vrede van Lunéville, waarmee de mogelijkheid tot terugkeer van de 

Oranjefamilie definitief werd uitgesloten en zij met een relatief klein territorium werd 

gecompenseerd voor geleden schade, zou het orangisme steeds minder aanwezig zijn in de 

openbaarheid. Het Huis van Oranje-Nassau had nu echt aan politieke betekenis ingeboet en 

kon nog maar weinig voor zijn aanhang doen. Willem V ontsloeg in hetzelfde jaar nog zijn 

aanhangers van hun taak trouw aan hem te zijn. Vroegere partijtegenstellingen stonden 

minder op scherp. Deze ontwikkeling werd nog eens versterkt door de Vrede van Amiens in 

1802, die ook Nederland economische voorspoed en rust bracht en waarvan Napoleon 

Bonaparte de personificatie was. Het idee van verzoening had ook zijn weerslag op de 

Nederlandse binnenlandse politiek. Zo werden orangisten weer toegelaten tot bestuurlijke en 

politieke functies.  

Het was inmiddels wel duidelijk dat dit ‘derde stadhouderloze tijdperk’ niet slechts 

een intermezzo was, zoals de eerdere twee stadhouderloze tijdperken in het grootste deel van 

de Republiek. Aan de inhoud van de pamfletten was te zien dat orangisten beseften dat er nu 

echt een andere politieke periode was aangebroken. Waar eerder vooral krampachtig werd 

vastgehouden aan herstel en behoud van de oude orde, werden bepaalde politieke 

veranderingen nu geaccepteerd. Hoewel de Unie van Utrecht nog niet voor iedere orangist 

had afgedaan als ijkpunt voor zijn ideeën, leken de kaders van de Bataafse Revolutie te zijn 

aanvaard. De een nam een geschreven grondwet als uitgangspunt voor zijn uiteenzetting, een 

ander de representatieve regering. Zo waren Kluit, Van der Aa en Verbrugge er allen van 

overtuigd dat volkssoevereiniteit ten grondslag diende te liggen van het politieke stelsel. Dit 

betekende volgens hen echter niet dat het volk ook een bestuurlijke rol mocht vervullen. 

Orangisten bleven in dit opzicht kritisch. Opmerkelijk ver ging Verbrugge in zijn bewering 

dat de representatieve regering een regering in een regering was en daardoor juist de 

volksstem zou verstommen. Van Hogendorp op zijn beurt omarmde het Bataafse ideaal van 

                                                           
1 NA, toegangsnr. 2.01.12, Binnenlandse Zaken, inv.nr. 231, Agent van Inwendige politie en binnenlandse 

correspondentie enz., 1796-1798, 1801 juni-dec, 1798-1802. 
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een geschreven grondwet. Door het stadhouderschap op die manier vast te leggen, hoopte hij 

de oude orde te herstellen. Juist door Bataafse idealen in zijn werk te incorporeren, wist hij de 

terugkeer van het oude politieke bestel te rechtvaardigen. Hiermee overbrugde hij al dan niet 

bewust de vroegere partijtegenstellingen.  

De in 1805 aangestelde raadpensionaris Rutger Jan Schimmelpenninck borduurde 

voort op dit beleid van eenheid en verzoening. Desondanks bleef bij enkele leden van de 

politieke elite weerzin en wantrouwen jegens het orangisme bestaan. Orangisten werden goed 

in de gaten gehouden. Ook het toelaten van Oranjegezinden tot politieke functies kan in dit 

licht worden gezien. Met de aanstelling van Lodewijk Napoleon als koning van Nederland in 

1806 veranderde dit niet. Op namenlijsten die na onderzoek aan de koning werden 

overhandigd waren orangisten, hoe weinig in aantal ook, nog altijd als een aparte categorie 

aangeduid. De kleine opleving van orangisme als gevolg van de Britse inval in Zeeland in 

1809 werd dan ook meteen door de autoriteiten opgemerkt en de kop ingedrukt. 

 De komst van Lodewijk Napoleon had het orangisme echter veranderd. In pamfletten 

werd zowel de nieuwe Franse koning verwelkomd en omarmd, als het Huis van Oranje-

Nassau herdacht als historisch fenomeen. Orangisme was niet meer de felle stroming waarin 

aanhangers van de Oranjefamilie streden voor behoud van de oude orde met een staats- en 

stadhouderlijke macht, maar was gereduceerd tot een sentiment dat zich vooral richtte op 

waardering van Oranje-Nassau als onderdeel van het verleden. 

 De Inlijving bij het Franse Keizerrijk drukte in eerste instantie het laatste restje 

orangisme de kop in. De strenge censuur maakte het vrijwel onmogelijk om tegen de Franse 

keizer in verzet te komen. Tegengeluid was vooral te horen in oraal verzet en te lezen in 

anonieme vlugschriften. Vanaf het moment dat bekend werd dat Napoleons militaire missie in 

Rusland mislukt was, nam het verzet tegen diens regime echter toe. Orangisme nam hier een 

steeds grotere rol in. Oranje was de kleur van het verzet, van eenheid en vaderlandsliefde, van 

een toekomst zonder Franse keizer. Oranje was niet langer alleen de kleur van de orangisten, 

die in de jaren daarvoor hadden gehamerd op het behoud van de oude constitutie, maar was 

een bovenpolitieke kleur geworden. Aan het eind van de Inlijving werd orangisme door steeds 

meer mensen verbonden met het Huis van Oranje-Nassau en met een terugkeer van de 

Oranjefamilie. Het Franse regime onderkende dit maar ten dele. De namenlijsten die voor het 

regime gevaarlijke sujetten in kaart brachten onderstreepten het gevaar dat van 

Oranjegezinden uit kon gaan. Tegelijkertijd relativeerde de Franse politieke elite in 

onderlinge brieven het daadwerkelijke gevaar dat van deze mensen uitging. Het zou gaan om 

slechts een kleine groep. 
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 De veranderingen binnen het orangisme werden weerspiegeld in de plannen van Van 

Hogendorp. Anders dan in zijn grondwetsontwerp van 1812 waren in zijn derde Schets uit 

1813 niet de Staten, maar de koning soeverein. Deze verschuiving ging gepaard met een 

steeds luider wordende roep om de terugkeer van de Oranjeprins. Het Huis van Oranje-

Nassau moest niet langer worden gevierd als horend bij het vaderlandse verleden, maar 

speelde vanaf 1813 een rol in de toekomst van Nederland. Vernieuwend als deze ideeën van 

Van Hogendorp lijken, staan ze niet op zichzelf maar waren ze gebouwd op het politieke 

denken van orangisten in de jaren ervoor. De nadruk op het vaderlandse verleden, het 

evenwicht in het landsbestuur en de rol voor het Huis van Oranje-Nassau waren in veel 

orangistische pamfletten terug te vinden en uitgewerkt. 

 Orangisme heeft zich als een golfbeweging door de politiek turbulente jaren tussen 

1780 en november 1813 heen bewogen. Of het nu fel en defensief was, vrijwel afwezig door 

onderdrukking of verzoening, of zich volledig los van het Huis van Oranje-Nassau 

ontwikkelde, het bleef overeind in welke vorm dan ook. Orangistische pamfletten bevatten 

fundamentele politieke ideeën waarop het kon blijven voortbouwen en waaruit in latere 

periodes kon worden geput. Mijn onderzoek heeft laten zien dat orangisten in al hun 

diversiteit in elke woelige periode een, aan de omstandigheden van de tijd aangepast, eigen 

geluid lieten horen. Hiermee hebben zij mede vorm gegeven aan de politieke cultuur van 

Nederland tussen 1780 en november 1813 en bijgedragen aan de grondslag van het bestel na 

1813: een constitutionele monarchie. 
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Samenvatting 

 

In dit boek heb ik orangisme in Nederland in de jaren tussen circa 1780 en 1813 willen 

duiden. Door mij vooral te richten op de politieke ideeënvorming van Oranjeaanhangers in 

deze periode heb ik de complexiteit van het orangisme willen blootleggen. Daarmee heb ik 

niet alleen een leemte in de historiografie willen vullen, maar wil ik ook laten zien dat het 

orangistische vertoog van niet te onderschatten betekenis is geweest voor de politieke cultuur 

in de periode van circa 1780 tot november 1813.  

Het orangistische vertoog dreef meerdere richtingen op. Dit werd onder andere 

veroorzaakt door de opeenvolgende politieke veranderingen die tussen circa 1780 en 1813 de 

Nederlandse politiek bepaalden. Oranjeaanhangers reageerden verschillend op elke 

gebeurtenis en elke ontwikkeling. Zo hadden de opkomst van de patriottenbeweging, de 

uitroeping van de Bataafse Republiek en de toenemende invloed van de Franse keizer 

Napoleon Bonaparte in Nederland grote invloed op het leven en denken van 

Oranjeaanhangers. Ondanks de ingrijpende veranderingen waaraan de Nederlandse politiek in 

deze jaren onderhevig was, verdween het orangisme nooit.  

 Om door te dringen in de complexiteit van het orangisme, is het boek chronologisch 

opgebouwd en heb ik in de hoofdstukken twee tot en met zeven steeds drie facetten van 

orangisme onder de loep gelegd. Aangezien orangisme voor de meeste aanhangers direct 

verbonden was met het Huis van Oranje-Nassau, vormde de Oranjefamilie zelf het onderwerp 

van elke eerste paragraaf. In de andere paragrafen stond het orangisme centraal, waarbij de 

tweede paragraaf van elk hoofdstuk zich steeds richtte op orangisme in de openbaarheid en de 

derde paragraaf op het orangistische vertoog. 

 

Wat de eerste paragrafen laten zien is dat de activiteiten van de Oranjefamilie voor een groot 

gedeelte los stonden van het orangisme en de Oranjeaanhang in Nederland. Wilhelmina, 

Willem Frederik en het netwerk om hen heen hielden zich voornamelijk bezig met zichzelf en 

hun eigen belangen. Zij leken zich nauwelijks bewust van wat er gaande was in het land van 

waaruit Willem V in 1795 was vertrokken. Hoewel het orangisme was gestoeld op de 

aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje-Nassau, leek dat Huis zich in de loop van de jaren 

steeds minder te bekommeren om de Oranjeaanhang. Terugkeer naar Nederland was niet 

langer aan de orde en vooral Willem Frederik deed er alles aan om zelf enige politieke 

betekenis te behouden. Dat zijn politieke macht juist in Nederland hersteld zou worden werd 
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pas voorzichtig duidelijk in het najaar van 1813. Toen pas verbond het Huis van Oranje-

Nassau zich weer met zijn aanhang in Nederland. 

 Waar de patriottenbeweging slechts een terughoudende reactie aan Willem V ontlokte, 

ontmoedigde de Bataafse Omwenteling in 1795 de stadhouder volledig. In een financiële 

schadeloosstelling en territoriale compensatie voor de Oranjefamilie was slechts in beperkte 

mate voorzien. Willem V leek herstel van zijn positie als stadhouder te hebben opgegeven. Na 

zijn vertrek naar Groot-Brittannië zou hij uiteindelijk moegestreden afstand nemen van het 

politieke toneel en zou hij zich terugtrekken op slot Oraniënstein. In 1801 had Willem V zijn 

aanhangers ervan ontslagen trouw aan hem te zijn, wat ervoor zorgde dat hij nog verder van 

zijn aanhang weg dreef.  

Willem Frederik was er, meer dan zijn vader, op gebrand de toekomst van het Huis 

van Oranje-Nassau veilig te stellen. Na verschillende pogingen tegenomwentelingen in 

Nederland op touw te zetten, werd in 1801 met de Vrede van Lunéville echter bepaald dat 

terugkeer naar dit land was uitgesloten. De familie richtte nu haar pijlen op behoud van 

politieke macht en invloed, ongeacht waar dit zou zijn. Deze ontwikkeling werd nog eens 

versterkt door het overlijden van Willem V in april 1806. Toen de relatie met Napoleon 

Bonaparte vervolgens onder druk kwam te staan, ontnam de Franse keizer Nassau en later 

Fulda aan Willem Frederik, nadat ook Dortmund en Weingarten al waren onteigend. Ten 

slotte verklaarde Napoleon alle rechten en aanspraken van de familie als vervallen. Willem 

Frederik zette in een laatste poging alles op alles op zijn Huis nog enige politieke betekenis te 

laten behouden, maar het had geen zin meer. Nadat Napoleon Nederland bij zijn Keizerrijk 

had ingelijfd trok Willem Frederik zich terug op zijn laatste nog resterende bezittingen, de 

landgoederen in Racot en Widzim. Doordat de troepen van Napoleon in Rusland vanaf 

december 1812 steeds verder werden teruggedrongen, herleefde echter wederom de hoop op 

herstel van de macht van het Huis van Oranje-Nassau. 

 

In de tweede en derde paragrafen van elk hoofdstuk heb ik laten zien hoe het orangisme zich 

ontwikkelde in deze politiek turbulente periode. Ik heb de patriottentijd hierbij als beginpunt 

genomen, omdat het orangisme toen in al zijn vurigheid naar boven kwam. De felheid 

waarmee patriotten en orangisten elkaar in pamfletten en tijdschriften van hun politieke gelijk 

probeerde te overtuigen was niet eerder in deze mate voorgekomen. In hun verweer tegen de 

vernieuwende patriotse idealen beriepen zij zich vooral op dezelfde argumenten waarmee zij 

in de jaren voor de patriottentijd het oude politieke bestel hadden verdedigd. Verandering van 

deze door de geschiedenis heen ontstane orde was in Oranjegezinde ogen onmogelijk. Het 
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was de eerste keer dat niet alleen het stadhouderschap, maar de traditionele orde in zijn geheel 

werd aangevallen. Een vernieuwend antwoord op het patriottisme hadden orangisten nog niet 

geformuleerd. Ze bleven vasthouden aan de oude orde. 

Nadat de stadhouderlijke macht in het najaar van 1787 was hersteld, bloeide het 

orangisme op. Zeker de eerste jaren na de aanhouding van Wilhelmina bij 

Goejanverwellesluis tierde het orangisme welig. Het herstelde regime maakte het 

tegenstanders bovendien moeilijk om een ander geluid te laten horen. De kerk vormde een 

belangrijk instrument om de band tussen de Oranjefamilie en haar aanhang aan te halen. De 

stadhouder had een netwerk van predikanten om zich heen die de nauwe band tussen het Huis 

van Oranje-Nassau en de publieke kerk onderstreepten. Predikanten van de Gereformeerde 

Kerk vergeleken de Oranjes vaak met rechters en zagen hen als de verlossers van ‘Neerlands 

Israël’. Deze nauwe band tussen het Huis van Oranje-Nassau en de Gereformeerde Kerk zou 

gedurende de hele onderzoeksperiode steeds worden benadrukt. Het orangisme uit deze hoek 

was reactionair van karakter en hield vast aan de oude politieke orde, waarin het 

stadhouderschap als een noodzakelijk element werd beschouwd. In orangistische pamfletten 

werden deze ideeën nog verder uitgewerkt. Om het belang van de oude constitutie te 

onderstrepen lag de nadruk op het vaderlandse verleden. Uitgebreid werd stilgestaan bij de 

historische soevereiniteitsoverdracht aan de gewestelijke Staten, waarmee de patriotse notie 

van volkssoevereiniteit nog eens hartgrondig werd afgewezen.  

Het Bataafse regime dat aan deze periode een einde maakte, zette de orangisten 

politiek buitenspel. Allerlei maatregelen moesten hen ervan weerhouden voor hun politieke 

voorkeuren uit te komen. Ondanks de zware sancties die stonden op het dragen van oranje 

kokardes of het roepen van ‘Oranje boven’ bleef het orangisme voortbestaan, al dan niet in 

het geheim. Het Oranjegezinde verweer tegen de Bataafse Omwenteling was nog steeds 

vooral behoudend en soms reactionair van aard en richtte zich op de terugkeer en behoud van 

de oude orde. De invoering van de eenheidsstaat en de representatieve regering leverde 

scherpe kritiek op. Maar verder dan een afwijzing van de Bataafse idealen kwam het niet. Het 

lukte de orangisten nog niet om met nieuwe argumenten de Bataven van repliek te dienen.  

De Brits-Russische invasie van 1799 en de vermeende terugkeer van Willem Frederik 

zorgden voor een opleving van het orangisme. Een enkele orangist moest de in deze periode 

soms hevige oproeren zelfs bekopen met de doodstraf. Nadat duidelijk was dat de invasie was 

mislukt nam de Oranjegezinde strijdlust weer af. Desondanks werd de Oranjeaanhang 

nauwlettend in de gaten gehouden door de autoriteiten. Het was nog maar kortgeleden dat 

Willem V naar Groot-Brittannië was vertrokken en de poging van Willem Frederik om een 
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terugkeer naar Nederland op touw te zetten lag nog vers in het geheugen. Bovendien 

berichtten de kranten nog altijd veel over het wel en wee van de Oranjefamilie. De 

voortdurende orangistische onderstroom hield het Bataafse bewind alert.  

De Vrede van Lunéville en de Vrede van Amiens een jaar later zetten de 

partijtegenstellingen echter steeds minder op scherp. Het idee van verzoening had zijn 

weerslag op de Nederlandse binnenlandse politiek. Zo werden orangisten weer toegelaten tot 

bestuurlijke en politieke functies. De in 1805 aangestelde raadpensionaris Rutger Jan 

Schimmelpenninck borduurde voort op dit beleid van eenheid en verzoening. Desondanks 

bleef bij enkele leden van de politieke elite weerzin en wantrouwen jegens het orangisme 

bestaan. Met de aanstelling van Lodewijk Napoleon als koning van Nederland in 1806 

veranderde dit niet. Op namenlijsten die na onderzoek aan de koning werden overhandigd 

waren orangisten, hoe weinig in aantal ook, nog altijd als een aparte categorie aangeduid. De 

kleine opleving van orangisme als gevolg van de Britse inval in Zeeland in 1809 werd dan 

ook meteen door de autoriteiten opgemerkt. 

 De komst van Lodewijk Napoleon had het orangisme echter veranderd. In pamfletten 

werd zowel de nieuwe Franse koning verwelkomd en omarmd, als het Huis van Oranje-

Nassau herdacht als historisch fenomeen. Orangisme was niet meer de felle stroming waarin 

aanhangers van de Oranjefamilie streden voor behoud van de oude orde met een staats-en 

stadhouderlijke macht, maar was gereduceerd tot een sentiment dat zich vooral richtte op 

waardering van Oranje-Nassau als onderdeel van het verleden. 

 De Inlijving bij het Franse Keizerrijk drukte in eerste instantie het laatste restje 

orangisme de kop in. De strenge censuur maakte het vrijwel onmogelijk om tegen de Franse 

keizer in verzet te komen. Tegengeluid was vooral te horen in de vorm van oraal verzet en te 

lezen in anonieme vlugschriften. Vanaf het moment dat bekend werd dat Napoleons militaire 

missie in Rusland mislukt was, nam het verzet tegen diens regime echter toe. Orangisme nam 

hier een steeds grotere rol in. Oranje was de kleur van het verzet, van eenheid en 

vaderlandsliefde, van een toekomst zonder Franse keizer. Oranje was niet langer alleen de 

kleur van de orangisten, die in de jaren daarvoor hadden gehamerd op het behoud van de oude 

constitutie, maar was een bovenpolitieke kleur geworden. Aan het eind van de Inlijving werd 

orangisme door steeds meer mensen verbonden met het Huis van Oranje-Nassau en met een 

terugkeer van de Oranjefamilie. In het werk van Van Hogendorp werd deze ontwikkeling 

weerspiegeld en waren verschillende aspecten van het orangisme in de decennia ervoor terug 

te zien. 
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Orangisme heeft zich als een golfbeweging door de politiek turbulente jaren tussen 1780 en 

november 1813 heen bewogen. Of het nu fel en defensief was, vrijwel afwezig door 

onderdrukking of verzoening, of zich volledig los van het Huis van Oranje-Nassau 

ontwikkelde, het bleef overeind in welke vorm dan ook. Orangistische pamfletten bevatten 

fundamentele politieke ideeën waarop het kon blijven voortbouwen en waaruit in latere 

periodes kon worden geput. Mijn onderzoek heeft laten zien dat orangisten in al hun 

diversiteit in elke woelige periode een, aan de omstandigheden van de tijd aangepast, eigen 

geluid lieten horen. Hiermee hebben zij mede vormgegeven aan de politieke cultuur van 

Nederland tussen 1780 en november 1813 en bijgedragen aan de grondslag van het bestel na 

1813: een constitutionele monarchie. 
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Summary 

 

In this book I have examined Orangism in the Netherlands in the years between roughly 1780 

and 1813. By focusing on the political ideas of Orangists in this period, I exposed he 

complexity of Orangism. I wish to both address the historiographical gap, and demonstrate 

that the Orangist discourse has been of invaluable significance for the political culture during 

the period from roughly 1780 to November 1813. 

 Orangist political discourse drifted in several directions. This was partly due to 

successive political changes that determined Dutch politics between 1780 and 1813. Orangists 

reacted differently to each event and development. The rise of the Patriot movement, the 

proclamation of the Batavian Republic and the increasing influence of the French emperor 

Napoleon Bonaparte in the Netherlands had a major influence on the lives and thinking of 

Orangists. Despite the radical changes in Dutch politics in these years, Orangism never 

disappeared.  

 In order to understand the complexity of Orangism, the book has been built up 

chronologically and each chapter examines three aspects of Orangism. Since Orangism was 

directly connected to the House of Orange-Nassau in the eyes of most supporters, the House 

of Orange-Nassau itself was the subject of each first subsection. The second subsection of 

each chapter focuses on public Orangism, whereas the third subsection concentrates on 

Orangist discourse.  

 

The first subsections show that the House of Orange-Nassau acted mainly isolated from its 

adherents in the Netherlands. Wilhelmina, William Frederic and the network around them 

were mainly concerned with themselves and their own interests. It seemed as though they 

were barely aware of the events in the country which William V left in 1795. Although 

Orangism was based on the devotion for the House of Orange-Nassau, the Orange-Nassau’s 

themselves cared less for their adherents over the years. Returning to the Netherlands was no 

longer an issue and William Frederic, in particular, did everything possible to retain some 

political significance for himself. The fact that his political power was to be restored in the 

Netherlands did not become clear until the autumn of 1813. Only then did the House of 

Orange-Nassau reconnect with its supporters in the Netherlands.  

 Whereas the Patriot movement only elicited a restrained reaction to William V, the 

Batavian Revolution completely discouraged the stadholder. The family of Orange-Nassau 
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was only partly compensated for their financial and territorial losses. William V now 

relinquished his hope for restoration of his position. After his departure to Great-Britain he 

resigned from politics and retreated to his castle in Oraniënstein. By dismissing Orangists for 

their loyalty, William V drifted even further away from his adherents. 

More than his father, William Frederik strove to secure the political future of the 

House of Orange-Nassau. However, after several attempts to initiate counterrevolutions in the 

Netherlands, it was decided with the Peace of Lunéville in 1801 that return of the family to 

this country was prohibited. This situation was aggravated by the death of Willem V in April 

1806. Nonetheless, the House of Orange-Nassau wanted to maintain political power, 

regardless where or how. When the relationship with Napoleon Bonaparte came under 

pressure, the French emperor expropriated Nassau and Fulda, after the confiscation of 

Dortmund and Weingarten. Finally, Napoleon declared all rights and entitlements of the 

family of Orange-Nassau expired. Ultimately, Napoleon annexed the Netherlands in 1810. 

William Frederic was left no other option but to withdraw and settle at his remaining estates 

in Racot and Widzim. However, as Napoleon's troops had to withdraw from Russia in 

December 1812, hope for restoration of the House of Orange-Nassau in the Netherlands was 

invigorated.  

 

In the second and third subsections of each chapter, I showed how Orangism developed in this 

politically turbulent period. I took the Patriot Era as a starting point, because the ferocity with 

which Patriots and Orangists tried to convince one another in pamphlets and journals was 

unprecedented. For the first time, not only the stadholdership, but the political system as a 

whole was attacked. Orangists had not yet formulated an innovative answer to Patriotism. In 

their defense Orangists relied mainly on the same arguments with which they had defended 

the old political system in the years before the Patriot era. In their eyes, it was impossible to 

change this order, because it had evolved in this manner throughout history.  

After the re-establishment of the stadholdership in the autumn of 1787, Orangism 

flourished – particularly in the first years after Wilhelmina's arrest at Goejanverwellesluis. 

The Reformed church was an important instrument to strengthen the bond between the 

Orange-Nassau’s and its supporters. The stadholder had a network of ministers around him 

who underlined the close link between the House of Orange-Nassau and the public church. 

Preachers of the Reformed Church often compared the stadholders with judges, in the biblical 

sense of the word, and saw them as the saviours of ‘Neerlands Israel'. This close link between 

the House of Orange-Nassau and the Reformed Church has been emphasized throughout the 
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entire period of research. This Orangism was reactionary in character and retained the old 

political order, in which the stadholdership was considered a necessary element. These ideas 

were further elaborated in Orangist pamphlets. To underline the importance of the old 

constitution, much emphasis was placed on the Dutch past. Extensive consideration was given 

to the historical transfer of sovereignty to the provincial states, with which the Patriotic notion 

of popular sovereignty was strongly rejected once again.  

The Batavian regime that brought this period to an end in 1795 excluded Orangists 

politically. The regime took all kinds of measures to prevent them from expressing their 

political preferences. Despite the heavy penalties for wearing orange cockades or for 

exclamating ‘Oranje Boven', Orangism persisted – secretly or publicly. Orangist defense 

against the Batavian Revolution was still mainly conservative and sometimes reactionary and 

focused on the return and preservation of the old order. The introduction of the unitary state 

and representative government was strongly criticized. Nonetheless, the Orangists had not yet 

been able to repress the Batavian regime with new arguments.  

The British-Russian invasion of 1799 and the alleged return of William Frederic led to 

a revival of Orangism, which occasionally resulted in violent riots. Some Orangists were even 

sentenced to death. Orangism became less fierce after the invasion failed. Nevertheless, 

Orangists were still closely monitored by the authorities. After all, it was only recently that 

William V had left for Great Britain and William Frederic's attempt to return to the 

Netherlands was still fresh in the people’s memory. Moreover, the newspapers still reported a 

lot about the wellbeing of the Orange-Nassau’s. The continuous Orangist undercurrent kept 

the Batavian regime on high alert.  

However, the idea of reconciliation, brought about by the Peace of Lunéville and the 

Peace of Amiens one year later, had impact on Dutch politics. Political conflict diminished 

and the fierce opposition between former parties became less ubiquitous. Moreover, Orangists 

were again admitted to administrative and political positions. Rutger Jan Schimmelpenninck, 

appointed as Grand Pensionary in 1805, continued this policy of unity and reconciliation. 

Nevertheless, some members of the political elite continued to feel disgust and distrust 

towards Orangism. The appointment of Louis Napoleon as King of the Netherlands in 1806 

did not change this. The king was handed over lists of names on which Orangists, although 

few in number, were still referred to as a separate category. Due to this, the small revival of 

Orangism following the British invasion of Zeeland in 1809 was immediately noticed by the 

authorities. 
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However, the arrival of Louis Napoleon had changed Orangism. In pamphlets, both 

the new French king was welcomed and embraced, and the House of Orange-Nassau was 

commemorated as a historical phenomenon. Orangism was no longer the fierce movement in 

which supporters of the Orange-Nassau’s fought to preserve the old order, but was reduced to 

a sentiment that focused mainly on the appreciation of Orange-Nassau as part of the past. 

The Annexation to the French Empire in 1810 at first dispersed the last remnant of 

Orangism. Severe censorship made it almost impossible to criticize the French emperor. 

Opposition was mainly heard in the form of oral resistance and in anonymous pamphlets. 

However, resistance to Napoleon’s regime increased after it became public knowledge that his 

military mission in Russia had failed. Orangism played an increasingly important role during 

this time. Orange was the colour of resistance, of unity and patriotism, of a future without a 

French emperor. Orange was no longer just the colour of the Orangists, who had insisted on 

the preservation of the old constitution, but it had become a national ideal. At the end of the 

Annexation, more and more people connected Orangism with the House of Orange-Nassau 

and with a return of the Orange-Nassau’s. This development was reflected in Van 

Hogendorp's work, in which various aspects of Orangism in the preceding decades were 

reflected. 

 

Orangism moved like a wave throughout the politically turbulent years between 1780 and 

November 1813. Whether it was fierce and defensive, almost absent by oppression or 

reconciliation, or developed completely separate from the House of Orange-Nassau, it 

remained standing in any form whatsoever. Orangist pamphlets contained fundamental 

political ideas, on which it could build and draw on in later periods. My research has shown 

that in all their diversity in every turbulent period, Orangists developed their own political 

ideas by adapting them to the circumstances of the time. In doing so, they helped shape the 

political culture of the Netherlands between 1780 and November 1813 and contributed to the 

foundation of the political system after 1813: that of a constitutional monarchy. 
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