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Van der Schans: vier jubileum hartstochtelijk met elkaar

Willem I beet tanden stuk op de kerk
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Herdenking 200 jaar Koninkrijk 
moet controverse oproepen
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REDACTIONEEL

Nederland is jarig: ‘”Vrij en verbonden door gelijke rechten en plichten”, zo wordt 
de viering van ‘200 jaar Koninkrijk’ aan de Nederlanders uitgelegd. In ronkende 
taal worden de verworvenheden van de democratie geëtaleerd. En dat is nogal 
wat, zo blijkt uit de website: “Persoonlijke rechten en vrijheden, Bestuurlijke stabiliteit 
in een moderne rechtsstaat, Internationale oriëntatie, Ruimte voor actief burger-
schap, Eenheid in verscheidenheid.” Dat is zeker een viering waard. Het program-
ma ziet er dan ook spectaculair uit: het naspelen van de landing van Prins Willem 
Frederik op Scheveningen, parades en een muziekavond. Opmerkelijk is echter de 
gedurfde keus om te streven naar diepgang om de triomf van de moderne demo-
cratie te onderstrepen: het organiseren van debatavonden, lesprogramma’s voor 
scholieren over democratie, de organisatie van een congres, enz.

Toch is het opmerkelijk dat de organisatie gekozen heeft voor ‘viering’, en niet 
voor een herdenking. Het gaat niet zozeer om het terugblikken op 1813, maar 
meer om 1813 als symbool voor de verworvenheden van nu. Het is ook opmerkelijk 
dat historici een relatief kleine rol hebben gespeeld in ‘200 jaar Koninkrijk’. En het is 
misschien ook wel opmerkelijk dat de genoemde verworvenheden wellicht meer 
zeggen over Nederland anno 2013 dan over de post-Napoleontische omwenteling 
van 200 jaar eerder. Ongetwijfeld gaat er door deze vertaalslag veel verloren als 
het om historisch begrip gaat.

Dat is een van de thema’s die aan bod komen in het interview met de Leidse 
hoogleraar Henk te Velde, die als enige historicus zitting nam in het Nationaal 
Comité. Hoe kijkt hij aan tegen de spagaat vieren-herdenken? Wat gebeurde er nu 
eigenlijk precies 200 jaar geleden, en wat is het historisch belang daarvan? 

De rol van de kerk is in de viering wel wat in de marge gekomen, maar komt in 
het interview met de Utrechtse historicus Jeroen Koch wel duidelijk naar voren. Zijn 
biografi e over koning Willem I werd onlangs genomineerd voor de AKO-literatuur-
prijs. In zijn interessante analyse kunt u lezen dat Willem I ervan overtuigd was dat 
tolerantie gehandhaafd moest worden, maar dat hij ook religieuze uniformiteit na-
streefde. Saillant is trouwens dat zijn verre nazaat, de huidige koning Willem-Alexan-
der, wel wordt verweten dat hij in het geheel geen aandacht meer besteedt aan 
de kerk, bijvoorbeeld in zijn toespraken – hoewel hij op de dag van het schrijven 
van dit redactioneel wel net acte de presence heeft gegeven op de viering van 10 
jaar PKN in Nijkerk.

Paul Rem, conservator van Paleis Het Loo, kijkt naar een geheel andere dimen-
sie van de Oranjes, namelijk hun vorstelijke huizen. Waar hebben de vorsten en 
vorstinnen de afgelopen 200 jaar geresideerd, wat waren hun favoriete verblijven? 
Interessant is (ook) dat Rem speciaal aandacht heeft voor het religieuze leven in 
de paleizen, bijvoorbeeld in zijn beschrijving van de kapel in Paleis Het Loo en de 
doop die daar bediend werd.

Dit nummer sluit aan bij een speciale tentoonstelling, voornamelijk verzorgd 
door de VCH (in het bijzonder Amber Bakkeren en Carolien Boender), die u kunt 
bekijken op de Wegwijsbeurs die van 21 tot 25 oktober zal plaatsvinden in Ahoy 
Rotterdam. Daar zullen ook dagelijks sprekers aanwezig zijn. Bovendien zal er een 
stand van de VCH te vinden zijn op een centrale locatie: voor u en ons een unieke 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Dat is temeer interessant omdat onze redactie de afgelopen maanden zijn eigen 
omwenteling heeft meegemaakt. Een aantal mensen heeft de redactie verlaten: 
Geert Schipaanboord, Enne Koops en Leon van Damme. Die laatste is toegetreden 
tot het bestuur van de VCH. Namens Transparant wil ik hen op deze plaats bedan-
ken voor de inspiratie en transpiratie die ze het blad de afgelopen jaren hebben 
gegeven. Gelukkig is de redactie echter ook weer versterkt met een aantal nieuwe 
leden: Naomi Bikker, Johan van de Worp, Gertram Schaeffer en Amber Bakkeren. 
Dat is om meerdere reden goed nieuws; niet alleen zijn we op die wijze weer op 
volle sterkte, de toetreding van nieuw jong talent toont aan dat de wereld van de 
christen-historici dynamisch is.

David Onnekink

Koninkrijk
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Meisje met de parel in eigen 
woonkamer

Oktober:  
Maand van de Geschiedenis

VOC Kenniscentrum is 
verhuisd

Maritiem Museum samen met 
Havenmuseum

Het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer, 
Meisje met de parel, is na een tournee weer terug in 
het Mauritshuis in Den Haag. Wie zelf het schilderij 
in zijn of haar huiskamer heeft hangen, kon op een 
bijzondere manier genieten van het schilderij. Het 
Mauritshuis riep in de zomer op een foto te maken 
van uw huiskamer, inclusief de reproductie van Meisje 
met de parel aan de wand. De mooiste huiskamer 
is onlangs geselecteerd en wordt nagebouwd in 
het Mauritshuis. Aan de wand prijkt dan de echte 
Vermeer. Het Haagse museum bouwde eerder het 
appartement van de Japanse Vermeer-fan Shin Ichi 
Fukuoka na.

Het VOC Kenniscentrum van het Koninklijk Instituut 
voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) in Leiden is 
in juli overgedragen aan het Huygens Instituut voor 
Nederlandse Geschiedenis in Den Haag. Het VOC 
Kenniscentrum is een website die in 2002 is opgezet 
ter herdenking van de oprichting van de VOC in 
1602, toen 400 jaar geleden. De site biedt voor breed 
publiek informatie over de Nederlandse internationale 
handelsorganisatie, die in 1799 opgeheven werd. 
De hosting en het beheer van de website is nu 
overgedragen aan het Huygens ING. Gerrit Knaap, 
destijds projectleider en auteur, blijft verantwoordelijk 
voor de inhoud van de site.

Het Maritiem Museum en het Havenmuseum in 
Rotterdam zijn vanaf september samengegaan. Beide 
musea willen de krachten bundelen en zo van historisch 
Leuvehaven in hartje Rotterdam, waar de wereldhaven 
begon, een succesvolle maritieme trekpleister maken. 
De musea duiken daarom niet alleen de geschiedenis 
in maar zoeken ook naar meer samenwerking met de 
maritieme industrie en de offshore-sector in Rotterdam. 
De musea willen op termijn publieksbegeleiding langs 
schepen, rondwandelingen en rondvaarten gaan 
aanbieden. Ook moet de horeca in het gebied een 
duwtje in de rug krijgen. Voor deze ideeën moeten nog 
wel geldbronnen worden aangeboord.

Beeld Transparant Beeld Mauritshuis Den Haag

Beeld Maritiem Museum

Beeld Rijksmuseum Amsterdam
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Ex-gereformeerden bezoeken 
Amerikaanse gereformeerden

Oktober:  
Maand van de Geschiedenis

Scheepvaartmuseum schrapt 
leerstoel

Henk en Samuel Otte stammen af van de voorman van 
de SGP, ds. G.H. Kersten (1882-1948). Ze hebben een 
project opgezet om gereformeerden in de Verenigde 
Staten met Nederlandse wortels te bezoeken en hun 
leven vast te leggen op de camera: usa.henkotte.
nl. De reis, gemaakt in augustus en september, toont 
gereformeerden in hun huis, predikanten en kerkelijke 
bijeenkomsten. De beide Ottes zijn in de reformatorische 
traditie opgevoed maar hebben die achter zich gelaten. 
Toch weten ze zich gevormd door hun achtergrond. “Voor 
ons is het onderzoek naar de reformatorische religie 
een onderzoek naar onszelf, naar onze wortels, naar de 
onderliggende drijfveren van ons leven.”

Sinds enkele jaren is oktober uitgeroepen tot Maand 
van de Geschiedenis. Het thema voor dit jaar is 
Vriend & Vijand. Dat thema is voor alle culturen 
en tijden van kracht, volgens de organisatoren op 
maandvandegeschiedenis.nl. “De invulling verandert 
alleen keer op keer, omdat wij als mens veranderen en 
zo ook onze ideeën en opvattingen. Het zegt iets over 
‘wij’ en ‘zij’, hoe wij naar de ander kijken, hoe wij onszelf 
definiëren en welke plek wij als mens innemen in deze 
wereld.” Deelnemers kunnen activiteiten aanmelden 
op de site. Een van de activiteiten is een prijsvraag die 
Nederlandse archieven hebben uitgeschreven voor het 
Stuk van het Jaar.

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam kan door gebrek 
aan geld zijn leerstoel aan de Vrije Universiteit niet meer 
betalen. Dat maakte De Volkskrant in augustus bekend. 
Als er niet snel nieuwe geldstromen worden aangeboord, 
verdwijnt de leerstoel Maritieme geschiedenis en erfgoed per 
1 januari 2015. De leerstoel werd op 1 januari 2013 ingesteld. 
De maatregel betekent dat bijzonder hoogleraar Joost 
Schokkenbroek zijn parttime functie aan de universiteit verliest. 
Het museum vroeg in juli al ontslag voor Schokkenbroek in de 
functie van hoofdconservator wetenschappelijke programma’s. 
Tien anderen werden ook ontslagen. Het Scheepvaartmuseum 
verkeert in zwaar weer. Een van de oorzaken is het beperken 
van overheidssubsidie met meer dan drie ton.

NIEUWS

Beeld Transparant

Beeld Maand van de Geschiedenis

Beeld Wikimedia 

Beeld Rijksmuseum Amsterdam
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'Het mantelportret' van Willem Frederik, 
de latere Koning Willem I. 
Beeld Geheugen van Nederland
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INTERVIEW KOCH

Koning Willem I (1772-1843) heeft in zijn regeerperiode het kerkelijk landschap 
in Nederland ingrijpend veranderd. Voor zijn biograaf, Jeroen Koch, is Willems 
kerkpolitiek “een van de meest geslaagde lijnen” in zijn boek uit 2013, zo vertelt 
hij in een interview over Willem I en de kerken. “De kerk was in de vroege negen-
tiende eeuw het gemeenschapsleven voor veel mensen. De kerken regelden 
veel van het onderwijs, de armenzorg en de oudedagsvoorziening. De regering 
van Willem I was een kantelpunt. De staat trok steeds meer naar zich toe. Ik zie 
in de regeringsperiode van Willem I de spanning tussen de twee grote systemen 
die de maatschappij op drift hielden.”

Hoe kwam u ertoe het boek over 
Willem I te schrijven?
“De plannen dateren van 2003. Maar 
toen wilde geen uitgever zich verbinden 
aan zo’n boek. 
In 2007 kregen wij toegang tot het 
Koninklijk Huisarchief. Voor Jeroen 
van Zanten en voor mij was dat niet zo 

bijzonder; de papieren van Willem I en 
Willem II waren al toegankelijk. Maar 
Dik van der Meulen is de eerste histo-
ricus geweest die het volledige archief 
van Willem III mocht inzien. Zelf heb 
ik me voor een groot deel gebaseerd op 
secundaire bronnen en eerder gepubli-
ceerde primaire bronnen. Archiefmate-

riaal heb ik vooral voor de periode tot 
1813 gebruikt. Het is een buitengewoon 
omvangrijk onderwerp. Je zou kunnen 
zeggen dat het boek over Willem I van 
alles te weinig bevat. Te weinig hofleven, 
te weinig voorouders, te weinig feesten, 
te weinig koloniën, te weinig financiën. 
Maar ik heb voor elk thema maar twintig 

Koning Willem I 
wilde de breuk 
van de reformatie 
repareren

Ardjan Logmans
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de vrouw van Willem I, accepteerde 
Willems relatie met Julie von der Goltz, 
haar hofdame. Sterker nog, ze heeft deze 
hofdame altijd bij zich gehouden en niet 
de laan uitgestuurd. Als Mimi overlijdt, 
hertrouwt de koning met Henriette 
d’Oultremont, ook een hofdame. Die 
vroeg of Julie niet meer rechten had 
dan zij. Dat zijn mooie vondsten uit het 
archief.”

Wat wilde Willem I met de Neder-
landse kerken beginnen?
“Hij had grootse plannen. Hij verenigde 
vrijwel alle protestantse kerkelijke groe-
pen in Nederland, maar wilde eigenlijk 
een samengaan van rooms-katholieken 
en protestanten. Dat was een typische 
gedachte uit de achttiende-eeuwse ver-
lichting. De breuk van de reformatie zou 
gerepareerd worden. Eén Nederlandse 
landskerk onder leiding van de koning 
was zijn doel. Verder achtte Willem I het 
wenselijk dat er een Europees overleg 
van landskerken zou komen. Dat was op 
zich vernieuwend. Die landskerken zou-
den dan bijeenkomen onder leiding van 
de paus, opperde hij in 1827. Deze actie 
toont zijn vergaande oecumene maar 
tevens zijn volstrekte onbegrip voor de 
religieuze gevoelens van zijn onderda-
nen. Willem schreef optimistisch:

“Het is altijd met het zoeken naar 
datgene wat het verschil uitmaakt 
in de godsdienstige opvattingen, dat 
onenigheid en scheiding tussen de 
christenen wordt teweeggebracht, 
maar zou men nu hun vereniging 
willen bewerkstelligen en vrede tussen 
de kerken willen garanderen, dan heeft 
het de voorkeur het tegenovergestelde 
te doen, en in ogenschouw te nemen 
waarover zij het eens zijn.” (p. 427) 

In sommige landen zoals Frankrijk 
was religie deel van de landelijke 
onrust. In Nederland nauwelijks. 
Waarom wilde Willem I toch de 
kerk hervormen?
“Willem I zag de kerk als excellent mid-
del om de samenleving te organiseren. 
Uitvoer van die gedachte begon al in 
Fulda, het Duitse bisdom dat hij in 1802 
van Napoleon kreeg om te besturen. 
Religie had vooral maatschappelijk nut, 
het was het mysterie van de maatschap-
pelijke organisatie, zo had hij van Napo-
leon geleerd. Religie voedde op tot nette 
burgers en daarom betrok Willem I de 
kerken bij zijn plannen voor de samen-
leving. Gehoorzame burgers kon Willem 

wel gebruiken na jaren zijn besluiteloze 
vader en een politiek verdeeld volk te 
hebben meegemaakt.
Kerken in Nederland kregen begin ne-
gentiende eeuw een eigen kerkverband. 
Dat leidde voor joodse gemeenschappen 
tot de bijzondere naam Nederlands-
Israëlitisch Kerkgenootschap. Willem I 
had een hekel aan niet-geregistreerde, 
gedoogde kerkelijke groepen en wilde 
na registratie geen nieuwe religieuze 
gemeenschappen meer toelaten. 
De koning zadelde de Hervormde Kerk 
in 1816 met een nieuwe kerkorde op. 
Predikanten werden voortaan door de 
staat betaald. In ruil daarvoor konden 
Willem I en het Ministerie van Eredienst 
de benoemingen van predikanten bepa-
len.” 
 
Brak Willem I in zijn beleid met zijn 
vader? 
“Zijn vader, stadhouder Willem V, zag de 
taak van de Oranjes in de lijn van voor-
vader Willem van Oranje (1533-1584). 
Oranje moest zich niet al te actief be-
moeien met de godsdienstige voorkeuren 
van de onderdanen zolang de landsvrede 
niet in gevaar kwam. Zelf protestants, 
moesten de Oranjes de religieuze tole-
rantie bewaken en zich verre houden van 
het op de spits drijven van godsdienstige 
verschillen. Willem V waarschuwde zijn 
zoon in Fulda om niet zo voortvarend 
orde op zaken te willen stellen. Dat komt 
op mij sympathiek over.”

“Ik geloof dat U er goed aan zult 
doen om, vasthoudend aan het 
geloof Uwer Vaderen, te proberen 
de genegenheid te verdienen van Uw 
nieuwe onderdanen door hen ten volle 
en zonder beperkingen hun geloof 
te laten belijden. […] Terwijl U het 
werkelijke gezag toekomt, moet men 
volgens mij de inwoners van dorp en 
stad de manier van leven waaraan 
zij zijn gewend zoveel mogelijk laten 
behouden, en dat geldt ook voor hun 
bestuurlijke en juridische gebruiken.” 
(p. 144)

En dat rigide beleid betekende 
zware straffen voor volgelingen 
van de afscheiding? 
“Van meet af aan was het onmogelijk dat 
deze afgescheidenen hun eigen diensten 
zouden mogen gaan beleggen. Temeer 
omdat ze een beleidssucces van Willem 
I, de nieuwgevormde Hervormde Kerk, 
aanmerkten als een valse kerk. 
Dit is de enige keer in mijn onder-

zoek dat ik echt kwaad ben geworden. 
Want waar gaat dit over? Het ging om 
een afscheiding van tweehonderd tot 
driehonderd, veelal straatarme mensen. 
Bovendien was deze groep erg trouw 
aan Oranje. Willem I heeft met de zware 
sancties van verbod op kerkelijke samen-
komsten, strafvervolging van predikan-
ten en inkwartiering van soldaten het 
tegenovergestelde bewerkstelligd. Anders 
was deze beweging mogelijk doodge-
bloed.”

Heeft Willem I met een kanon op 
een mug geschoten?
“Absoluut. De afgescheidenen gros-
sierden in rauwe scheldpartijen richting 
de Hervormde Kerk. Maar de macht 
moet wel de eer aan zichzelf houden. 
Want welk gevaar schuilde nu in een 
kleine groep kleine luiden? Willem I ging 
zelfs zo ver dat sommige hervormden 
de afgescheidenen steunden tegen de 
overheid. Groen van Prinsterer, die in 
nauw contact stond met de koning, sprak 
echter tegen dovemansoren. Dat vond ik 
een van de interessantste passages van 
mijn boek. 
Willem I had overigens eerder de tanden 
al stukgebeten op de machtige Rooms-
Katholieke Kerk in het zuiden, in de 
periode dat België en Nederland één 
verenigd koninkrijk vormden. Opvolger 
Willem II, die in 1840 aan de macht 
kwam, voerde vrijwel direct een koers-
wijziging door. Hij gaf kerken veel meer 
ruimte.”

Acht jaar geleden schreef u een 
biografie over de gereformeerde 
voorman Kuyper. Is er een verband 
tussen beide boeken?
“Na dit onderzoek over Willem I zou ik 
bepaalde onderwerpen in de biografie 
over Kuyper anders belichten. Ik begrijp 
nu beter Kuypers weerzin tegen de 
Hervormde Kerk. De kerk was echt een 
dwingend en verlicht project. Als het aan 

“Religie voedde 
op tot nette bur-
gers en daarom 
betrok Willem I 
de kerken bij zijn 
plannen voor de 
samenleving.”
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INTERVIEW KOCH

pagina’s. Beperking is nodig, het leven 
van Willem I is ontstellend ingewik-
keld. Bovendien was de eis een goed en 
toegankelijk boek te schrijven zonder uit-
drukkelijk het historisch debat te zoeken. 
Uiteindelijk was in 2009 de financiering 
rond. Dankzij het Prins Bernhard Cul-

tuurfonds konden we aan de slag.”

Lukte dat, een biografie in vier 
jaar schrijven?
“De opening van het jubileumjaar was 
een harde deadline. De laatste teksten 
zijn geschreven op 31 oktober vorig 
jaar. Eind november was het al gedrukt. 
De universiteit heeft me in die jaren de 
ruimte gegeven om het boek te schrij-
ven. En in 2012 ben ik niet op vakantie 
gegaan. Mijn vrouw en kinderen zijn 
weggeweest en ik heb thuis met Willem I 
en de Belgen gevochten. Uiteindelijk heb 
ik gewonnen.”

Hoe begon u met het schrijven 
van het boek?
“Ik heb in een vroeg stadium nagedacht 
over de opzet van het hele boek. Ik 
schreef eerst een pilot, een soort synopsis 
vol met voetnoten. Daarna ben ik aan 
het boek begonnen.
Ik schrijf alles met de hand, op kladblok-
ken in folioformaat, die je bijna nergens 

meer kunt krijgen. Ik zal geen vriend 
worden van de computer. Die leidt me 
te veel af. Met de hand schrijven gaat 
langzamer, maar ik denk beter na bij wat 
ik schrijf en ik zie mijn fouten sneller. Ik 
ben weleens met de computer begonnen 

met een artikel, maar altijd verdwaal ik 
ergens in de tekst. Later typ ik natuurlijk 
mijn handschrift wel uit. Zo ga ik letter 
voor letter mijn verhaal nog eens na.”

Hoe selecteerde u uw bronnen?
“Er zijn natuurlijk grote thema’s die aan 
de orde moeten komen in een biografie 
van Willem I. Je moet iets vertellen over 
zijn persoonlijk leven, over het conflict 
tussen patriotten en stadhoudergezin-
den, over de ballingschap en over de 
afscheiding van België. Verder probeer 
ik onbekende zaken naar voren te halen. 
Zo heeft Johanna Naber in haar vijfdelige 
uitgave van de correspondentie van de 
stadhouderlijke familie uit de jaren 1930 
geen enkele brief van Willem I aan zijn 
jongere broer, die in 1799 sneuvelde, op-
genomen. Die heb ik wel bekeken.. Ook 
zijn brieven aan zijn zus Louise waren 
nauwelijks bestudeerd, en juist in die 
correspondentie was Willem I uitzonder-
lijk openhartig.”

U heeft dus uw bronnen geselec-
teerd met als bedoeling meer van 
Willem I als persoon te weten te 
komen.
“Ja. En dat was nog best lastig. Kuy-
per stelde zijn gevoelens uitgebreid op 
schrift. Zulke documenten vind je niet 
van Willem I. Hij was een stugge man. 
Daarbij komt dat het schrijven van 
het boek over Kuyper zorgde voor een 
botsing van zijn en mijn wereldbeelden. 
Maar over Willem I en de monarchie 
kunnen wereldbeelden moeilijk botsen. 
Die strijd is allang gestreden.
Een voorbeeld van een persoonlijk 
element vind ik de buitenechtelijke kin-
deren van Willem I. Het verhaal is totaal 
anders dan je zou verwachten. Mimi, 

PERSONALIA
Dr. Jeroen Koch (1962) 
is historicus, verbonden 
aan het departement 
geschiedenis en kunst-
geschiedenis van de 
Universiteit Utrecht. Hij 

schreef boeken over de Amerikaanse 
literatuurcriticus Lionel Trilling (1988), de 
Duitse historicus Golo Mann (1994) en 
de Nederlandse kerkleider en politicus 
Abraham Kuyper (2006). Met Frans 
Willem Lantink redigeerde hij een boek 
over het pausdom, De paus en de 
wereld. Geschiedenis van een instituut 
(2012).

“De eerste versie 
van de biografie 
schreef ik met de 
hand”

'Het mantelportret' van Willem Frederik, 
de latere Koning Willem I. 
Beeld Geheugen van Nederland

Zilveren penning, 
achterzijde. Links de 
Scheldegod, rechts de 
Haine als waternimf. 
Beeld Universiteit Gent

Hoofd van Willem I, 
voorzijde zilveren pen-
ning t.g.v. de opening 
van het kanaal tussen 
Schelde en Haine, Hene-
gouwen. 1826, Joseph 
Pierre Braemt. Beeld 
Universiteit Gent
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Over de ontbrekende 
Geschiedenis van het 
Verenigd Koninkrijk

Bart Jan Spruyt

Als zijn broer Sierk geen zelfmoord had gepleegd, en als hij niet 
van zijn eerste vrouw was gescheiden, zou Carel Gerretson ons 
dan aan zich hebben verplicht met een minstens driedelige 
Geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk, die wij in deze tijd 
van herdenking nog altijd met vrucht en vreugde geraad-
pleegd zouden hebben?
Sierk Gerretson was in 1916 toegetreden tot het familiebedrijf in 
“verfwaren, schildersgereedschappen en oliën, alsmede in de 
vervaardiging van lakken en vernissen”, waaraan Carel had 
weten te ontsnappen. Sierk had een goede naam, maar het 
werd crisis, hij ging speculeren, maakte begin 1924 een einde 
aan zijn leven en liet het bedrijf geruïneerd achter. Carel heeft 
er de rest van zijn leven een eer in gesteld alle schuldeisers 
alsnog te voldoen. Hij was in 1923 net getrouwd met Christina 
van Daalen, een heel knappe vrouw met Indisch bloed, maar 
een generaalsdochter met, zo bleek na de scheiding in 1930, 
haar op haar tanden. Vrienden stelden vast dat hij in die jaren 

gebukt ging onder zware financiële lasten, vanwege de verf in 
Kralingen en de alimentatie voor mevrouw.
Die geschiedenis van het Koninkrijk wilde hij dolgraag schrijven, 
en als geen ander historicus had hij zich de gedetailleerde ken-
nis eigen gemaakt om het schilderij te schilderen van “Noord 
en Zuid … mij lief als ’t Gemeene Vaderland”. Deze woorden zijn 
ontleend aan de uitvoerige prospectus die hij in 1936 alvast bij 
uitgeverij Sijthoff in Leiden liet verschijnen.
Maar het is er niet van gekomen. Toen hij wilde gaan schrijven, 
stelde hij vast dat er eerst nog veel bronnen moesten worden uit-
gegeven. Dat leidde tot De gesprekken met den Koning en Mui-
terij en Scheuring (1936). Wel verschenen er studies en artikelen, 
maar het was in en na de oorlog vooral Indië dat zijn aandacht 
opeiste. Wie de recente literatuur over het Koninkrijk van Noord 
en Zuid raadpleegt (bijvoorbeeld het recente boek van Els Witte 
over Het verloren koninkrijk), stelt vast dat zijn bronnenuitgaven 
nog wel worden vermeld, maar dat zijn studies in de historiografie 
geen rol meer spelen.
Waarschijnlijk was zijn boek ook een heel politiek boek gewor-
den. Want hij was van mening dat zowel het verlies van het Zui-
den in 1830 als in zijn eigen dagen het verlies van Indië niet zo-
zeer aan krachten van buitenaf als wel aan zwakte van binnenuit 
te verklaren waren. Wat mij overigens een tijdloze waarheid lijkt.

Bart Jan Spruyt is historicus, publicist, leraar aan het Wartburg 
College, locatie Guido de Brès te Rotterdam, en docent kerk-
geschiedenis na 1795 van het Hersteld Hervormd Seminarie, 
gevestigd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
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Willem I lag, was het project nog veel 
verder uitgerold. Een overeenkomst is 
dat De Cock, voorman van de Afschei-
ding, tegen vrijwel dezelfde onderdelen 
van de Hervormde Kerk ageert als 
Kuyper.”

Heeft u ook een speciale belang-
stelling voor nurkse en eigenwijze 
personen uit het verleden? Zowel 
Kuyper als Willem I beschrijft u als 
zodanig.
Lacht. “Dat is me nog niet eens opgeval-
len, maar zo zou je dat wel kunnen zeg-
gen. Willem I is soms lastig te begrijpen. 
Hij schrijft zelden over zijn gevoel, 
behalve soms in zijn brieven aan zijn zus 
Louise. In het politieke beleid bleek hij 
een studeerkamerbestuurder te zijn. Het 
liefst werkte hij in zijn eigen kabinet. 
Daar beantwoordde hij ingekomen post, 
overdacht hoe hij het Verenigd Konink-
rijk der Nederlanden na de Franse tijd 
weer moest opbouwen en vaardigde 
wetten uit. Hij was niet iemand die 
de tijd nam de mening van het volk te 

beluisteren. Zijn gevoel voor nuance of 
werkelijkheidszin was niet bijster goed 
ontwikkeld. Maar Willem I is als persoon 
wel beter te begrijpen dan Kuyper. Die 
komt op mij veel fantastischer over.
Aan de andere kant is Kuyper wel toe-
gankelijker. Ik heb weleens gezegd dat 
ik iedereen kan aanraden een biografie 
van Kuyper te schrijven. Ik weet niet of 
ik dat voor Willem I ook zou zeggen. 
Zijn archief is, net als dat van Kuyper, 
bijzonder omvangrijk. De afdeling Wil-
lem I in het Koninklijk Huisarchief telt 
46 strekkende meters. Die van de staats-
secretarie, de staatsmachine van Willem 
I, komt uit op 924 meter. De thematiek, 
alle geledingen van de landspolitiek, is 
veel diverser dan bij Kuyper. En ook be-
langrijk: Willem I is als persoon minder 
spannend dan Kuyper.”

Een Kuyper-biografie en veel 
ruimte voor religie in dit boek. Dan 
moet u zelf ook iets met religie 
hebben.
“Hoogleraar Yme Kuiper van de Rijks-
universiteit Groningen leidde vorig jaar 
een discussie over Willem I. Hij zei toen 
treffend: ‘Jeroen Koch zegt wel dat hij 
een ideeënhistoricus is, maar eigenlijk is 
hij een religiehistoricus.’
Ik ben rooms-katholiek opgevoed. In de 
jaren zeventig is die opvoeding op de 
achtergrond geraakt. Wat ik overhield, 
was een fascinatie voor wereldbeelden 
en de verscheidenheid daarvan. Het 
is ontzettend interessant te zien hoe 
mensen orde scheppen in de werkelijk-
heid, ongeacht of ze dat doen vanuit een 
katholiek, protestants, liberaal of een of 
ander wetenschappelijk perspectief.
Aan de Universiteit Utrecht heb ik in 
het verleden een cursus gegeven over 
geloofstwijfel in de negentiende eeuw. 
Dat is misschien wel het leukste college 
dat ik heb gegeven. Voor studenten is 
het thema geloofstwijfel een toeganke-
lijke manier om kennis te maken met 
religie. Ik weet nog hoe een studente 

lyrisch werd bij de brieven van de – toen 
nog – predikant Allard Pierson, over al 
die grote gevoelens die daarin werden 
uitgestort.”

Naar aanleiding van: 
Jeroen Koch, Koning Willem I: 1772-
1843 Amsterdam 2013, uitg. Boom; ISBN 
978 94 6105 184 4; 704 blz. 

“Ik ben katho-
liek opgevoed. 
Wat ik overhield, 
was een fascina-
tie voor wereld-
beelden en de 
verscheidenheid 
daarvan.”

INTERVIEW KOCH
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heeft. Achteraf gezien is het een soort 
begin geweest van de ontwikkeling in 
de richting van de huidige rechtsstaat 
en democratie. Die vorm beviel mensen 
toen eigenlijk niet, maar deze is nu niet 
meer weg te denken.”

Het Nationaal Comité benadrukt 
wat er de afgelopen 200 jaar 
bereikt is, samengevat in vijf 
verworvenheden.1 Zijn deze ver-
worvenheden echt ‘vruchten’ van 
1813-1815? Biedt de herdenking 
van 1848 niet meer aanknopings-
punten voor deze verworvenhe-
den? 
“Nee. ‘1848’ heeft betrekking op de 
wijziging van de grondwet, terwijl ‘1813’ 
het jaar is van het herstel van de natio-
nale onafhankelijkheid. De verworvenhe-
den zijn inderdaad heel algemeen. Je zou 
ze ook aan 4 en 5 mei kunnen verbinden. 

Die algemeenheid vind ik op zichzelf 
geen bezwaar voor een nationale her-
denking. Het werkt nu eenmaal het best 
als je enerzijds een concrete historische 
aanleiding en anderzijds een aantal prin-
cipes hebt waar mensen vandaag de dag 
belang aan hechten. Neem bijvoorbeeld 

verworvenheden als persoonlijke vrijhe-
den en rechten, bestuurlijke stabiliteit en 
rechtsstaat, en internationale oriëntatie. 
Deze principes veranderen niet als de 
aanleiding anders is.” 

Herdenken impliceert volgens 
A.Th. van Deursen dat het verle-
den vragen aan ons stelt en dat 
wij rekenschap afleggen van wat 
wij met dat verleden gedaan 
hebben.2 Het Nationaal Comité 
spreekt op zijn website echter con-
sequent over viering en niet over 
herdenking. Vandaar de keuze 

In maart 1814 levert een commissie onder leiding van Gijsbert Karel van Hogen-
dorp een ontwerp voor een grondwet aan, die op 29 maart wordt goedgekeurd 
door een zorgvuldig geselecteerd gezelschap van aanzienlijken. 
beeld Nationaal Comité 200 Koninkrijk/Nationaal Archief. 



“Het publieke le-
ven in Nederland 
is niet theatraal 
maar burgerlijk.”
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INTERVIEW TE VELDE

Wat herdenken wij eigenlijk?
“We herdenken allereerst het bestaan 
van de bestuurlijke kant van de nationale 
staat zoals wij die nu hebben. Het meest 
concrete wat je ziet zijn de verschillende 
instanties die dit jaar 200 jaar bestaan, 
bijvoorbeeld de Koninklijke Landmacht. 
De kern van de herdenking is echter in 
de politiek gelegen. Ik denk allereerst 
aan de grondwet. Persoonlijk vind ik dit 
het belangrijkste element, niet zozeer 
omdat de grondwet van 1814 nu zelf zo 
mooi is – dat valt namelijk tegen. Het 
gaat mij om het feit dát er een grond-
wet kwam. Deze is door de tijd heen 
verschillende malen gewijzigd, maar niet 
meer afgeschaft, zoals de grondwet van 
1798. Verder denk ik aan de Eerste en de 
Tweede Kamer. De Staten-Generaal als 
eenkamerstelsel is van 1814, het tweeka-
merstelsel van 1815. Tot slot moet ook 
de constitutionele monarchie genoemd 
worden. Al deze instituties bestaan 
sindsdien onafgebroken. De vanzelfspre-
kendheid van de democratische rechts-
staat heeft te maken met deze lange 
geschiedenis. Een rechtsstaat schep je 
niet van het ene op het andere moment.”

Waarom zouden wij "1813" moe-
ten herdenken? Zo heroïsch was 
dat jaar nu ook weer niet. En op 
de lange termijn bezien fungeert 
het jaar ook niet als een kantel-
punt in de geschiedenis. 
“Dat laatste is zeker waar. Het is de 
winst van de geschiedschrijving van de 
afgelopen tijd dat we anders naar dit jaar 
zijn gaan kijken. De geschiedenis voor-
afgaand aan 1813 wordt door historici 
tegenwoordig veel serieuzer genomen 
dan eerder het geval was. De vraag van 
sommige critici of het daarom überhaupt 
wel zinvol is om de jaren 1813-1815 

te herdenken – de voorgaande periode, 
[de Bataafse en Franse tijd, red.] zou 
namelijk veel belangrijker zijn – vind ik 
een onzinnige discussie. Waarom zou je 
het een moeten doen en het ander laten? 
Ik juich het herdenken van eerdere 
historische gebeurtenissen toe, maar dat 
is voor mij geen reden om de herdenking 
van 1813-1815 dan maar achterwege te 
laten. Volgens mij doe je de geschiedenis 
geen recht wanneer je de jaren 1813-
1815 wegpoetst. Er is sindsdien een 
aantal zaken wezenlijk veranderd, te be-
ginnen bij de wijze waarop in Nederland 
politiek geregeld is. Om te begrijpen hoe 
politiek in Nederland werkt, kun je een-
voudigweg niet aan de jaren 1813-1815 
voorbijgaan. De hele bestuurlijke inslag 
van de Nederlandse politiek – de nadruk 
op vertegenwoordigers en niet zozeer op 
het volk – is niet direct in 1813 ontstaan, 
maar daar wel heel duidelijk bevestigd. 
Feitelijk vindt hier een herdefiniëring 
van het begrip politiek plaats. Als je 
kijkt in een lange historische lijn, en niet 
zozeer let op de gebeurtenissen uit het 
jaar 1813 zelf, dan zie je dat de peri-
ode 1813-1815 een lange doorwerking 

‘Nederland is jarig’ 
Henk te Velde over het herdenken en vieren 
van de jaren 1813-1815

Johan van de Worp

In november 2013 was het 200 jaar geleden dat Nederland, na een periode onder 
Frans bewind te hebben gestaan, zijn onafhankelijkheid herkreeg. Voor het kabinet-
Rutte I was dat een reden om in 2011 een Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk in het 
leven te roepen, dat gedurende de periode november 2013-oktober 2015 verschillende 
activiteiten organiseert en coördineert. De Leidse hoogleraar vaderlandse geschiede-
nis, prof. dr. Henk te Velde, maakt als enige historicus deel uit van het Comité. Transpa-
rant sprak met hem over de wijze waarop het Comité, maar ook wij als Nederlanders 
omgaan met het fenomeen herdenken. 

“Om te begrijpen 
hoe politiek in Ne-
derland werkt, kun 
je eenvoudigweg 
niet aan de jaren 
1813-1815 voorbij-
gaan.”
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Noten



INTERVIEW TE VELDE

1  Het Comité heeft vijf verworvenheden gefor-
muleerd: persoonlijke vrijheden en rechten, 
bestuurlijke stabiliteit en rechtsstaat, internatio-
nale oriëntatie, ruimte voor actief burgerschap, 
en eenheid in verscheidenheid.

2  A.Th. van Deursen, De geest is meer dan het 
lichaam. Opstellen over geschiedenis en cultuur 
(Amsterdam 2010), pp. 110-115. 

werd in 1848 als vanzelfsprekendheid 
ervaren, maar de oorsprong van die wet 
ligt in 1814. Het is een soort van oefenen 
geweest met het verschijnsel grond-
wet. De grondwet van 1848 betekende 
geen radicale breuk met die van 1814. 
De ministeriële verantwoordelijkheid 
vinden wij tegenwoordig de belangrijkste 
verworvenheid van 1848, maar voor 
tijdgenoten was de grootste breuk de 
invoering van rechtstreekse verkiezingen. 
Deze veranderingen volgden op wat 
vanaf 1814 in gang was gezet. Thorbecke 
hoefde niet uit het niets een grondwet 
te ontwerpen. Dat is toch de kracht van 
1813-1815 geweest.”

In 1815 werden de Noordelijke en 
Zuidelijke Nederlanden herenigd. 
Welke gevolgen had dit voor de 
in 1814 aangenomen grondwet? 
Oftewel, waarin verschilt de grond-
wet van 1814 met die van 1815?
“Sinds 1815 hebben wij het tweekamer-
stelsel. Dit idee kwam van de Belgen 
en er zat een duidelijke visie achter. 
Er wordt vaak gezegd dat dit stelsel 
is ingevoerd omdat de Belgische adel 
eveneens een plekje in het bestel wilde 
hebben. Daarvoor was de huidige Eerste 
Kamer bedoeld. De Noordelijke Neder-
landen waren hier niet zo enthousiast 

over. Zij meenden dat een bestel met één 
Kamer prima functioneerde. De Belgen 
hadden echter nog een argument. Zij 
wezen naar de Franse Revolutie om aan 
te tonen waartoe één Kamer kon leiden: 
die kan overhaaste beslissingen nemen, 
waardoor een dictatuur van de meerder-
heid ontstaat. De Nederlanders dachten: 
waar hebben jullie het over, dat gebeurt 
bij ons niet. Maar die Eerste Kamer 

kwam er toch. Sinds 1815 vergadert de 
Staten-Generaal bovendien niet langer 
achter gesloten deuren, zoals in de oude 
Staten-Generaal en ook nog in 1814 
gebruikelijk was, maar in de openbaar-
heid. De Belgen waren politieker dan de 
Nederlanders, in die zin dat zij al meer 
vertrouwd waren met het idee dat poli-
tiek een meningsverschil inhoudt. Dat 
meningsverschil moest niet onder stoelen 
of banken gestoken worden, je moest 
daar juist publiekelijk over spreken. De 

Belgen waren daarnaast retorisch handi-
ger dan de Nederlanders. Die dachten: 
al dat gepraat is onnodig, wij regelen het 
wel in wandelgangen. De Belgen vonden 
het verder ook belangrijk dat er vrijhe-
den in de grondwet werden opgenomen. 
De Nederlanders meenden dat die vrij-
heden niet schriftelijk hoefden te worden 
vastgelegd omdat die er in de praktijk al 
waren. Opnieuw lieten de Belgen zien 
over meer politiek besef te beschikken: 
deze vrijheden werden in de grondwet 
vastgelegd met het oog op tijden waarin 
die vrijheden minder vanzelfsprekend 
zijn. Al met al kunnen we zeggen dat de 
Belgen een belangrijke bijdrage geleverd 
hebben aan de ontwikkeling van de 
Nederlandse grondwet.”

Op 21 september 1815 wordt Willem 
Frederik als koning van het Koninkrijk 
der Nederlanden ingehuldigd in Brussel.  
beeld Nationaal Comité 200 Koninkrijk/
Koninklijke Bibliotheek.

“De Belgen waren 
zowel politiek en 
retorisch handiger 
dan de Nederlan-
ders.”
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PERSONALIA
Henk te Velde (1959) 
is historicus. In 1992 
promoveerde hij aan de 
Rijksuniversiteit Gronin-
gen op de dissertatie 
Gemeenschapszin en 

plichtsbesef. Liberalisme en nationalis-
me in Nederland, 1870-1918, waarvoor 
hij de Dirk Jacob Veegens-prijs ontving. 
Van 2002 tot 2005 was hij verbonden 
aan de Rijksuniversiteit Groningen in 
de functie van hoogleraar in de poli-
tieke cultuur van de moderne westerse 
wereld. Sinds 2005 bekleedt hij de pres-
tigieuze leerstoel vaderlandse geschie-
denis aan de Universiteit Leiden.

INTERVIEW TE VELDE

voor ‘vieren’?
‘Een viering is niet per se een herden-
king, dat is zij ook uitdrukkelijk niet. Ik 
zit als enige historicus in het Comité en 
dat is niet toevallig. Het kabinet wilde 
er namelijk geen feestje voor historici 
van maken. Zelf leg ik de keuze voor het 
woord viering zo uit: het is eigenlijk een 
soort verjaardag. Bij een verjaardag van 
een goede vriend ga je ook niet zitten 
turen op wat er allemaal is ontstaan op 
het moment dat hij geboren werd. Je 
kijkt juist hoe hij zich ontwikkeld heeft 
en waar hij nu staat. In zekere zin is hier 
hetzelfde aan de orde. De achterliggende 
gedachte is dat de viering een belangrijke 
verjaardag is, die we maar eens in de 
vijftig jaar vieren – we vinden het weer 
niet zo belangrijk dat wij het elk jaar 
vieren. Als je de viering opvat als een 
verjaardag is het historische element 
daarin niet heel sterk aanwezig. Dit 
betekent overigens niet dat het zijn zin 
verliest. Tijdens de viering maken wij de 
balans op, niet door voortdurend terug te 
kijken naar het verleden of te herdenken, 
maar eerder door na te denken over het 
land waarin we nu leven. Wel wil ik de 
viering concreet verbinden met de jaren 
1813-1815.”

Behalve Dodenherdenking en Be-
vrijdingsdag (4 en 5 mei) blijken 
nationale vieringen/herdenkingen 
op weinig enthousiasme bij de 
Nederlandse bevolking te kun-
nen rekenen. Wat is daarvoor de 
reden? Past herdenken moeilijk in 
de Nederlandse traditie?
“In de negentiende eeuw, toen herden-
kingen groots werden aangepakt, lag het 
initiatief voor de organisatie van zulke 
activiteiten in Nederland veelal bij per-
sonen die samenwerkten in privéachtige 

comités, in tegenstelling tot Frankrijk en 
Engeland, waar de overheid de initiator 
was. Herdenkingen waren hier nooit een 
zaak van de overheid. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog werden vieringen een 
regeringsaangelegenheid. Dat is een niet 
onbelangrijke factor in het geheel. De 
tweede reden dat herdenkingen weinig 
losmaken bij de bevolking, is dat het pu-
blieke leven in Nederland niet theatraal 
maar burgerlijk is. Dat werkt nog steeds 
door. De Fransen en Engelsen zouden de 
landing op Scheveningen veel theatraler 
hebben gesimuleerd dan wij recentelijk 
hebben gedaan. Die had iets kneuterigs 
en tegelijk ook iets sympathieks: de 
landing is bij ons een vorm van folklore 
en minder van nationalisme. In de derde 
plaats was herdenken lange tijd iets van 
één groep te midden van andere groepen: 
de verzuilde herdenking.
Als er een tijd is waarin publieke aange-
legenheden zouden moeten aanspreken, 

is dat nu wel. Denk aan de inhuldiging 
van de koning en de onlangs gehouden 
dag van nationale rouw na de crash van 
de MH17. Er is tegenwoordig meer in-
teresse in collectieve rituelen dan in het 
verleden. Wel zijn deze rituelen eenmalig 
of ad hoc georganiseerd. In termen van 
de Duitse socioloog Max Weber zijn 
dergelijke rituelen eerder charismatische 
dan traditionele gebeurtenissen. Het is 
vooral de emotie van het moment.”

De geschiedenis van de herden-
kingen van 1863, 1913 en 1963 
leert dat elke herdenking aanzet is 
tot discussie. 
“Er is geen herdenking zonder controver-
se, anders stelt het herdenken niets voor. 
We zouden ons eerder zorgen moeten 
maken als er helemaal geen controverse 
plaatsvindt. Dat zou betekenen dat 
het niemand wat kan schelen. Als het 
mensen wel wat kan schelen, zijn er ook 
verschillende meningen. Zo zit dat in een 
democratie en een land met een publieke 
opinie. Zelf vind ik dit dan ook niet erg 
of verontrustend. Het altijd met elkaar 

eens moeten zijn zie ik als een veel gro-
tere bedreiging dan de erkenning dat er 
diverse meningen bestaan.”
 
Tot op heden is het rondom deze 
herdenking behoorlijk stil: roept zij 
anno 2014 wel controverse op?
“Zowel bij het begin van de viering in 
september 2013 als rondom het grond-
wetfestival in maart van dit jaar hebben 
wij als Comité commentaar gehad. Daar-
na is het weer stil geworden. Honderd 
jaar geleden was een historische herden-
king veel meer een manier waarop alle 
gemeenschappen in Nederland zichzelf 
definieerden. Identiteit en geschiedenis 
waren veel vanzelfsprekender aan elkaar 
verbonden dan tegenwoordig het geval 
is. Hier moet je vandaag veel meer werk 
voor doen. Het betekent dus dat minder 
mensen als vanzelf zo’n gebeurtenis 
aangrijpen om hun mening te ventileren. 
De vraag of deze viering in dit opzicht 
gelukt of mislukt is, zou ik pas na afloop 
kunnen beantwoorden.”
  
Herdenkingen zeggen meer over 
de actualiteit van die tijd dan over 
de daadwerkelijke gebeurtenis. 
“Dat is zonder meer waar. De herdenkin-
gen van 1863, 1913 en 1963 weerspiege-
len duidelijk de maatschappij van toen. 
Het blijft spannend om te zien hoe de 
interpretatie van 1813 veranderd is.”

Hoe is die interpretatie veranderd? 
“Opvallend is dat de huidige herdenking 
de hele periode 1813-1815 omvat. Tot 
dusver stond altijd enkel het herstel van 
de onafhankelijkheid in 1813 centraal. 
Nu ligt vooral de nadruk op de totstand-
koming van het Koninkrijk der Neder-
landen als een bestuurlijk en rechtsstate-
lijk geheel. Zoals reeds gezegd, is in de 
loop van de tijd vooral de interpretatie 
van de voorafgaande periode veranderd. 
Dit vraagt dat er ook opnieuw gekeken 
wordt naar de periode 1813-1815, niet 
alleen door nadruk te leggen op breuken, 
maar ook op de lange lijnen.”

Op 2 december 1813 aanvaardde 
Willem I het gezag als soeverein 
vorst “onder waarborging eener 
wyze Constitutie”. Bijna vier maan-
den later, op 29 maart 1814, werd 
het ontwerp van die grondwet 
goedgekeurd. Wat is de betekenis 
geweest van deze grondwet?
“Toen in 1848 een grondwetsherziening 
plaatsvond, was er reeds een grondwet-
traditie. Het bestaan van een grondwet 

“Er is geen her-
denking zon-
der controverse, 
anders stelt het 
herdenken niets 
voor.”
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Huizen van Oranje
Nederland herdenkt 200 jaar Koninkrijk onder de Oranjes. Na de vlucht van prins 
Willem V in 1795 ging de stadhouderlijke familie in ballingschap. Bijna twintig jaar 
later, in november 1813, keerde de zoon van de inmiddels overleden prins naar ons 
land terug. Niet als stadhouder, maar als soevereine vorst. In 1815 werd hij koning: 
koning Willem I. En een koning woont nu eenmaal in een paleis. Maar in welk paleis? 
Er waren nog enkele oude stadhouderlijke verblijven, maar voldeden die wel aan 
de eisen die aan een koninklijke residentie werden gesteld? Een kleine duik in de 
geschiedenis én een rondje langs de paleizen waarvan koning Willem-Alexander en 
koningin Máxima 200 jaar later gebruikmaken.

Paul Rem

Paleis Het Loo, ingekleurde ets in vogelvlucht, 
omstreeks 1700, door Petrus Schenck (1660-1718), 
Beeld Paleis Het Loo.
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HUIZEN VAN ORANJE
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‘empire’-interieur met mahoniehouten 
meubelen, spiegels, bespanningen van 
zijde met ingeweven rozetten, kristal-
len kroonluchters en zware tapijten met 
classicistische motieven. De formele tuin 
was veranderd in een modieus Engels 
landschapspark. “Moeder, ik was op ons 
Loo, en er is wel wat veranderd”, schreef 
Willem I aan zijn moeder Wilhelmina 
van Pruisen, die nog niet naar Nederland 
was teruggekeerd. Maar de verande-
ringen bevielen hem wel! Het Loo had 
immers een echt koninklijke uitstraling 
gekregen. Hij besloot het staatspaleis tot 
zijn officiële zomerpaleis te maken. 

Vroomheid op Het Loo
Afgezien van zijn opvolger Willem II (die 
in 1840 op Het Loo koning werd, maar 
liever elders verbleef), hebben alle Oran-
jes veel van Het Loo gehouden. Koningin 
Wilhelmina werd er op tienjarige leeftijd 
koningin en stierf hier in 1962. Haar 
woorden “Ik heb Het Loo altijd als mijn 
thuis beschouwd”, opgetekend in haar 
biografisch getinte boek Eenzaam maar 
niet alleen, zijn daarom veelzeggend. 
Wetend dat alle staatkundige en dynas-
tieke verplichtingen op haar schouders 
rustten, kweet zij zich met zeer veel ge-
voel voor verantwoordelijkheid van haar 
taak. In haar werkkamer op Het Loo 
omringde zij zich met portretten van de 
voorouders die haar inspireerden. Recht 
voor haar stoel staat nog steeds een 
bronzen beeld van Caspard de Coligny 
(1519-1572), die Wilhelmina beschouw-
de als een van haar geloofshelden. De 
van huis uit rooms-katholieke admiraal 
De Coligny was een voorvechter van de 
rechten van de hugenoten in Frankrijk. 
In de Bartholomeüsnacht in 1572 werd 
hij vermoord. Zijn dochter Louise werd 
de vierde echtgenote van Willem van 
Oranje. Wilhelmina heeft zich haar hele 
leven lang sterk verbonden gevoeld met 
het Franse protestantisme. Een persoon-
lijke leidraad voor haar handelen als 
mens en als staatshoofd vond zij in de 
Bijbel. De boekenkast die in de periode 
van haar inhuldiging bij haar schrijfta-
fel werd geplaatst, zou gedurende haar 
lange regeerperiode meer en meer gevuld 
worden met boeken met godsdienstige 
onderwerpen.

Na de dood van koningin Wilhelmina 
hebben prinses Margriet en haar gezin 
lange tijd in de oostelijke zijvleugel van 
Het Loo gewoond, tot de Staat een einde 
maakte aan het gebruik van het paleis 
door de koninklijke familie. Het werd 

een museum. Na een langdurige res-
tauratie, waarbij de 17e-eeuwse situatie 
grotendeels werd teruggebracht, opende 
koningin Beatrix in 1984 het paleis voor 
het publiek. Toch bleef Het Loo, ook als 
museum, voor het Huis van Oranje een 
speciale plaats houden. Met name op het 
religieuze vlak komt dit tot uitdrukking, 
want de kapel wordt nog regelmatig 
gebruikt voor bijzondere diensten. In 
de paleiskapel, vanouds bestemd voor 
huisdiensten door de hofprediker (ko-
ningin Juliana schafte in 1967 dit ambt 
af), legde prinses Marianne, dochter van 
koning Willem I, in 1828 belijdenis van 
haar geloof af. In 1962 was de kapel een 
‘chapelle ardente’ voor de overleden Wil-
helmina, die op haar kist de familiebijbel 
opengeslagen liet neerleggen bij Johan-
nes 17: Opdat zij allen één zijn. Deze 
Bijbel, in 1862 geschonken aan koning 
Willem III, staat nog steeds in een vitrine 
in de kapel. Het is een Statenbijbel uit 
1702, voorzien van zilveren beslag met 
voorstellingen die betrekking hebben op 
de band tussen het Huis Oranje-Nassau 
en de kerk van de reformatie. Een van 
de sloten is versierd met een voorstelling 
van de penning die ter gelegenheid van 
de Dordtse synode van 1618/1619 werd 
geslagen. De Bijbel heet Watersnood-
bijbel als verwijzing naar de hulp van 
koning Willem III aan getroffenen van de 
watersnoodrampen in 1861 in de Bom-
melerwaard.

Maar recenter, sinds 2002, staat de kapel 
in de belangstelling als plek waar de 
doop werd bediend aan tal van klein-
kinderen van oud-koningin Beatrix en 

prinses Margriet. De overige paleizen 
beschikken overigens niet meer over een 
eigen kapel, al hoeft de bediening van 
de doop niet per sé plaats te vinden in 
een godsdienstige ruimte, als een familie 
besluit de doop niet in een (openbare) 
kerkdienst te laten plaatsvinden. Zo be-
sloot prinses Christina een van haar kin-
deren te laten dopen op Paleis Soestdijk 
en prins Friso werd gedoopt op Paleis 
Huis ten Bosch.

De Held van Waterloo op Soestdijk
Willem I was koning van het huidige 
Nederland en België, terwijl het groother-
togdom Luxemburg door een personele 
unie met Oranje tot het grondgebied 
van het Koninkrijk kon worden gere-
kend. Niet alleen de vergroting van het 
oppervlakte van zijn rijk had gezorgd 
voor meer paleizen, ook zijn kinderen 
en hun gezinnen bewoonden paleizen, 
in Den Haag en buiten de stad.  Ook in 
Antwerpen en Brussel, in de omgeving 
van Brussel en in Luxemburg beschikten 
Willem I en zijn kinderen over palei-
zen. De paleizen in België gingen bij de 
Belgische Opstand in 1830 voor Oranje 
verloren. De personele unie met Luxem-
burg eindigde in 1890, bij de dood van 
Willem III, de laatste mannelijke telg van 
het Huis Oranje-Nassau. 

Voor zijn oudste zoon, de Prins van 
Oranje, de latere Willem II, kocht Willem 
I een elegant 18e-eeuws stadspaleisje 
aan de Haagse Kneuterdijk. Het jonge 
Koninkrijk van zijn vader werd in 1815 
bedreigd door de opnieuw oprukkende 
legers van Napoleon. Prins Willem, 

Koninginnedag 1970: drie generaties Oranje-vorsten op het bordes van Paleis 
Soestdijk. Beeld Paleis Het Loo
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van Oranje had gewoond. Om van het 
midden-17e-eeuwse gebouw een offi cieel 
koninklijk werkpaleis te maken was een 
rigoureuze verbouwing noodzakelijk. 
Men schroomde niet de stijl van de 
overwonnen Franse keizer Napoleon 
(stijl van het ‘empire’) te gebruiken voor 
de aanpassing van de gevel en voor de 
herinrichting. De functie van het paleis 
was veranderd: alles stond nu in dienst 
om de koninklijke waardigheid van de 
jonge Oranjemonarchie te onderstre-
pen. Dus een prachtige balzaal voor de 
vorstelijke feesten, lange eetzalen, een 
zaal waarin de koning zijn ministerraad 
voorzat, koninklijke appartementen en 
natuurlijk ook een toejuichbalkon aan 
het voorplein. Ook het Huis ten Bosch 
werd weer in gebruik genomen, maar de 
staat van het Huis Honselaarsdijk was 
dermate slecht dat Willem I oordeelde 
dat het goedkoper was het maar af te 
breken. Huis ter Nieuburch had dit lot 
al in 1792 ondergaan, terwijl het Hof te 
Dieren in 1795 door de Franse troepen 
was verwoest. Het Prinsenhof te Leeu-
warden en Soestdijk en Het Loo bleven 
voor Oranje behouden. Nog tijdens 
de regering van Willem I w erd in het 
kasteel te Breda de Koninklijke Militaire 
Academie gevestigd.

Het Loo, gebouwd door koning-
stadhouder Willem III en koningin 
Mary II, was ook het favoriete verblijf 
geweest van Willem V en zijn gezin. 

De jonge Willem I heeft hier heel 
wat verjaardagen gevierd, zoals 

op 24 augustus 1777, 
toen hij op zijn achtste 
verjaardag een luisterrijk 

galadiner in de galerij van 
het paleis kreeg aange-
boden, met op de achter-
grond de muziek van een 
groot orkest. Hoe anders 
vertoonde Het Loo zich bij 

zijn terugkeer, als volwas-
sen man en als de opvolger 
van zijn vader. Het Loo uit 

zijn jeugd was een barok 
paleis, met bakstenen 
gevels, statige formele 
tuinen met beelden, va-
zen, fonteinen. Tijdens 
het Koninkrijk Holland 
van Lodewijk Napo-
leon Bonaparte was 
het lustslot getransfor-

meerd in een eigentijds 
koninklijk paleis, met vlak 
gestuukte gevels en een 

stond, en in Gelderland, waar de prins-
stadhouder beschikte over Het Loo en 
het Hof te Dieren. En er waren paleizen 
die wij vandaag de dag niet meer kennen: 
de vroeg-17e-eeuwse jachtverblijven van 
Frederik Hendrik in de omgeving van 
Den Haag, Huis Honselaarsdijk en Huis 
ter Nieuburch te Rijswijk.

“Moeder, er is wel wat veran-
derd…”
Na de inspectietochten van Willem I 
veranderde er veel. Het stadhouderlijke 
hoofdkwartier aan het Binnenhof was 
sterk verouderd. Willem I achtte het 
ook niet meer noodzakelijk om zich 
in het centrum van de oude macht te 
bevinden. Deze autocratische monarch 
vormde zélf de regering, en zijn zetel 
was het Oude Hof (dat werd omgedoopt 
in Paleis aan het Noordeinde), waar 
hij vóór de ballingschap nog als Prins 

Stadhouderlijke pracht
Niet lang na zijn terugkeer naar de 
Nederlanden denkt vorst Willem I lang 
na over zijn nieuwe entourage. Want een 
soevereine  vorst, later een koning, is 
van een hogere orde dan de stadhouders, 
die Oranjes waren voor de omwenteling 
van 1795. De stadhouder was de eerste 
offi cier in dienst van de Staten-Generaal, 
de regering van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Ook was hij 
opperbevelhebber van het Staatse leger. 
Hoewel er sprake was van erfopvolging, 
waren de Oranjes geen monarchale heer-
sers, zoals soevereine prinsen, koningen 
en keizers in het buitenland. Maar het 
Huis Oranje-Nassau had wel monarchale 
aspiraties, want hoewel de staatkundige 
verhoudingen min of meer gedefi nieerd 
waren, stond het de Oranjes vrij hun 
dynastieke belangen op een hoger plan 
te brengen. En dat lukte! Bruiden wer-
den gekozen uit de illuster rege-
rende huizen Stuart (Engeland) 
en Hohenzollern (Pruisen). 
De omvang en de rijkdom 
van de paleizen hielden gelijke 
tred. Toen Willem V bij de 
Bataafse omwenteling ons land 
ontvluchtte, zag hij zijn behui-
zingen in Nederland nooit meer 
terug; hij stierf in ballingschap. 
In Den Haag bewoonde hij het 
Stadhouderlijk Kwartier aan het 
Binnenhof en het Huis ten Bosch 
net buiten de stad. Zijn oudste 
zoon (Willem I) bewoonde 
met zijn jonge gezin het Oude 
Hof  aan het Noordeinde. In 
Breda stond het voorvader-
lijke renaissancekasteel, het 
Kasteel van Breda, in Nijme-
gen het vermaarde Valkhof, en 
in Leeuwarden het Prinsenhof. 
Gejaagd werd er ook, en wel in 
Baarn, waar het jachthuis Soestdijk 

PERSONALIA
Kunsthistoricus dr. Paul 
Rem (1962) is con-
servator bij Paleis Het 
Loo. Hij promoveerde 
in 1998 aan de VU op 
een onderzoek naar de 

vroegste protestantse inrichting van de 
Grote Kerk van Dordrecht en de Lau-
renskerk van Rotterdam (1572-1625). 
In het kader van de viering van 450 
jaar Heidelbergse Catechismus in 2013 
stelde hij op Het Loo de tentoonstelling 
‘Oranje en Religie’ samen.

De Watersnoodbijbel in 
de Kapel van Het Loo, 
1702/1862
Beeld Paleis Het Loo

HUIZEN VAN ORANJE
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bevelhebber van de Nederlandse troepen, 
raakte in de Slag bij Waterloo gewond 
en bewees daarmee dat hij zijn leven had 
willen opofferen voor Nederland. Als 
dank voor zijn heldenmoed schonk de 
dankbare natie hem het oude jachtverblijf 
Soestdijk. Dat wil zeggen: verbouwd en 
wel, en uitgebreid met gebogen zijvleu-
gels met zuilen, een uitgestrekt roman-
tisch park en een gedenknaald aan het 
einde van de lange laan vóór het kenmer-
kende halfronde paleisbordes. Soestdijk 
gebruikte prins Willem als zomerpaleis. 
Voor zijn echtgenote Anna Paulowna 
was in elk van hun paleizen, dus ook op 
Soestdijk, een Russisch-orthodoxe kapel 
ingericht. Bij haar huwelijk in 1816 met 
de jonge Held van Waterloo, bepaalde 
haar broer de tsaar dat zij in haar nieuwe 
vaderland haar geloof diende te behou-
den (de inventaris van haar laatste Rus-
sische kapel is nog steeds in gebruik door 
de Russisch-orthodoxe gemeente in Den 
Haag). Deze regeling nam niet weg dat 
hun kinderen protestants werden gedoopt 
en opgevoed.

Na de dood van koning Willem II en 
koningin Anna Paulowna werd Soest-
dijk pas weer een permanente residentie 
onder koningin Juliana (1948-1980). De 
jonge Willem-Alexander sloeg er vele 
jaren achtereen het Koninginnedag-defilé 

op 30 april gade vanaf het met bloemen 
bedekte bordes van zijn grootmoeder.
 
Koning Lodewijk Napoleon had bepaald 
dat niet het oude regeringscentrum Den 
Haag, maar de koopmansstad Amster-
dam, de grootste stad van het land, 
hoofdstad van het land moest worden. 
Na de komst van Willem I veranderde 
dat niet. Het stadhuis op de Dam, dat tot 
paleis was verbouwd, werd ook het ko-
ninklijk paleis van de Oranjes. Het Huis 
ten Bosch bood in de 19e eeuw onderdak 
aan koningin Sophie, de eerste echtge-
note van koning Willem III. Zij leefden in 
onmin en de hoven werden gescheiden: 
Willem III op Het Loo, Sophie op Huis 
ten Bosch. Koningin Juliana koos er vaak 
voor om in dit paleis de geloofsbrieven 
van ambassadeurs in ontvangst te nemen 
en er de wekelijkse gesprekken met de 
minister-president te voeren. Koningin 
Beatrix maakte er haar ‘woonpaleis’  van.

Vaarwel Eikenhorst
Bij zijn aantreden in 2013 woonde 
koning Willem-Alexander in Huize de 
Eikenhorst, het landhuis dat zijn tante 
prinses Christina had laten bouwen op 
het landgoed De Horsten, in de nabijheid 
van Wassenaar. Het was prins Frederik, 
de jongere broer van koning Willem II, 
die het landgoed had gekocht en uitge-

breid. Na zijn dood kwam het in handen 
van koningin Wilhelmina. Het uitgestrek-
te terrein biedt nog steeds veel privacy 
voor het jonge koninklijke gezin en het 
is goed te beveiligen. Toch gaf de koning 
al snel te kennen dat hij graag naar Huis 
ten Bosch, het paleis van zijn tienerja-
ren, wilde verhuizen, waar hij tijdens de 
nucleaire top in maart van dit jaar een 
officiële lunch aanbood in de historisch 
zo belangrijke Oranjezaal, waarin de 
deugden en daden van Frederik Hendrik 
in grootse barokke schilderingen worden 
bezongen. Oud-koningin Beatrix heeft 
het paleis inmiddels verlaten en zij is ver-
huisd naar Kasteel Drakensteyn in Lage 
Vuursche, het privédomein dat zij voor 
haar huwelijk bewoonde. Ook houdt 
koning Willem-Alexander inmiddels 
kantoor in de voormalige werkvertrekken 
van zijn moeder in het Paleis Noordeinde. 
Het Paleis op de Dam is en blijft het re-
presentatieve paleis in de hoofdstad. Hier 
vinden onveranderd de grote ontvang-
sten, de staatsbanketten en de recepties 
voor het corps diplomatique plaats. De 
jonge koning is een modern staatshoofd. 
Maar wel een met veel gevoel voor de 
traditie van zijn Huis! 

De doop van Eliane van Vollenhoven 
in de Kapel van Paleis Het Loo, op 28 
maart 2010. Beeld Paleis Het Loo
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200 jaar Koninkrijk  der Nederlanden

de grondwet herzien werd, want koning 
Willem II was pas in 1848 bereid actie te 
ondernemen. 

Lespakketten ProDemos
Speciaal voor geschiedenisdocenten gaat 
ProDemos in op herdenkingen, zo blijkt 

als we de website www.prodemos.nl be-
zoeken. ProDemos is het “Huis van de-
mocratie en rechtsstaat” en gaat in op de 
theoretische en praktische regelgeving in 
het Koninkrijk. Daar past het thema 200 
jaar Koninkrijk natuurlijk goed bij. Voor 
het vriendelijke bedrag van € 10,- per 35 
leerlingen zijn lespakketten verkrijgbaar 
die bruikbaar zijn  voor ongeveer vier 
lessen. De lessen over het Koninkrijk der 
Nederlanden zijn interactief: zo wordt bij 
vragen regelmatig verwezen naar online 
filmpjes waar leerlingen terechtkunnen 
voor de antwoorden.

Historiek
Wie het laatste nieuws over 200 jaar 
Koninkrijk der Nederlanden wil volgen 
en geïnteresseerd is in boeken en boekre-
censies hieromtrent, kan ook terecht op 
www.historiek.net. Deze site bevat veel 
algemeen historisch nieuws, recensies en 
boekaankondigingen. Via de zoekfunctie 
rechtsboven, bijvoorbeeld met als zoek-
termen ‘200 jaar Koninkrijk der Neder-
landen’, treft de bezoeker veel recente 
informatie aan over dit thema. 
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GESCHIEDENIS 2.0

Niets hoeven missen
De meest complete site is 
www.200jaarkoninkrijk.nl. Op deze 
webpagina vinden we naast een bondig 
en helder historisch overzicht ook een 
kalender en kaart van Nederland waarop 
alle activiteiten rondom de herdenking te 
vinden zijn.

Op de site kun je Magazine-edities lezen 
met daarin alle updates rond activiteiten, 
publicaties en andere relevante infor-
matie. En natuurlijk kun je jezelf ook 
inschrijven voor de nieuwsbrief, zodat je 
gegarandeerd niets hoeft te missen. Ten 
slotte is via deze website de NOS-serie 
“Het Koninkrijk” te koop, waarin een 
verre nazaat van Willem van Oranje, 
Waldemar Torenstra, in het verleden van 
het Nederlandse koningshuis duikt.

Huygens ING en Geschiedenis24
Wie geïnteresseerd is in de wording en 
de beginjaren van het Koninkrijk der 
Nederlanden kan prima de website van 
het Huygens Instituut voor Nederlandse 
Geschiedenis (Huygens ING) raadple-

gen: www.koninkrijk1813.huygens.knaw.
nl. Op deze site, die in 2012 en 2013 
is opgesteld door Jos Gabriëls van het 
ING, zijn naast talloze bronnen en veel 
informatie ook prenten en afbeeldingen 
te vinden die docenten geschiedenis kun-
nen gebruiken als lesmateriaal.

Wie graag beeldmateriaal wil zien over 
een eerder jubileum van het Koninkrijk 
kan terecht bij Geschiedenis24, de orga-
nisatie die is gelieerd aan het programma 
Andere Tijden. Op de website van 
Geschiedenis24 is – naast enkele foto’s 
– mooi filmmateriaal te vinden over de 
viering van 100 jaar Koninkrijk der Ne-
derlanden in 1913: www.geschiedenis24.
nl/nieuws/2013/oktober

Google Cultural Institute
Erg fraai is de online expositie over 200 
jaar Nederlandse grondwet, te vinden via 
de link https://www.google.com/cultu-
ralinstitute/exhibit/200-jaar-grondwet/
wR0nxk42. 
Op de site – een samenwerking tussen 
het Nationaal Archief in Den Haag en 
het Google Cultural Institute – staan  al-
lerlei documenten en teksten die betrek-
king hebben op de ontwikkeling van de 
Nederlandse grondwet in de afgelopen 
tweehonderd jaar.

Op de site kan men onder meer de 
aantekeningen lezen van Rudolph Thor-
becke op de grondwet van 1839. Zoals 
bekend zou het nog jaren duren voordat 

Enne Koops

Niet alleen in de gedrukte 
media, maar ook op 
internet trekt de viering 
van 200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden de nodige 
aandacht. Online zijn 
goede, korte historische 
overzichten te vinden. 
Maar ook beeldmateriaal, 
bronnenmateriaal en – 
dat zal docenten interes-
seren – zelfs complete 
lespakketten.

200 jaar Koninkrijk  der Nederlanden

Het valt zeer toe te juichen dat de 
recensenten van de Reviusbiografie de 
vraag naar de 'gereformeerde bril' van 
de biograaf stellen. Al is het misschien 
nóg nodiger dat dat bij niet-gerefor-
meerde biografen gebeurt, omdat juist 
de gekleurde bril van een vertegen-
woordiger van de levensbeschouwe-
lijke mainstream voor de meeste lezers 
onzichtbaar is. Beeld Transparant
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Driemaal een koning
Johan van de Worp

In het najaar van 2013, aan de voor-
avond van de viering van 200 jaar 
Koninkrijk der Nederlanden, verscheen 
een prachtig uitgevoerd biografisch 
drieluik over de eerste drie koningen 
die ons land geregeerd hebben. Jeroen 
Koch, Jeroen van Zanten en Dik van der 
Meulen beschrijven de roerige levens van 
respectievelijk koning Willem I, Willem 
II en Willem III. Het is opvallend dat van 
de drie genoemde koningen een moderne 
wetenschappelijke biografie tot op heden 
ontbrak, ook al is met name over koning 
Willem I, en in mindere mate over Wil-
lem II, al ontzettend veel geschreven. 
Over de voorlaatste koning, door de 
socialisten spottend “koning Gorilla” 
genoemd, is tot op heden verreweg het 
minst gepubliceerd. Omdat de genoemde 
auteurs onbeperkte toegang hadden tot 
de archieven van het Koninklijk Huis, 
zijn zij in staat gebleken om niet alleen 
het politieke, maar ook het persoonlijke 
leven van de drie koningen te beschrij-
ven. Met de vele nieuwe feiten die zij 
uit de archieven naar boven hebben 
weten te halen, bewijzen zij allereerst 



de historische wetenschap een dienst: 
wie de geschiedenis van Nederland in de 
negentiende eeuw wil bestuderen, kan 
eenvoudigweg niet meer om deze drie 
boeken heen. Veel groter is de prestatie 
van de betreffende auteurs om in een 
relatief kort tijdsbestek van ongeveer zes 
jaar en met een overvloed aan bronnen 
en literatuur drie goed toegankelijke 
boeken te schrijven. Een verdienste die 
er mag zijn. 

Drieluik met centrale thema’s
Hoewel de drie biografieën goed 
afzonderlijk te lezen zijn, staan zij niet 
op zichzelf. Samen vormen de boeken 
namelijk een drieluik, die bijna hon-
derdtwintig jaar Oranje- en Konink-
rijksgeschiedenis ontsluiten. De auteurs 
hebben nauw met elkaar samengewerkt. 
Dat is allereerst zichtbaar in een vijftal 
hoofdthema’s die zowel Koch, Van Zan-
ten als Van der Meulen in hun boek de 
revue laten passeren. Het eerste thema 
dat voortdurend terugkomt, is het per-
soonlijke leven van de betreffende vorst: 
wie was hij? Vervolgens krijgt de lezer in 

de tweede plaats een goed beeld van de 
ontwikkeling die het Nederlandse staats-
bestel en de Oranjemonarchie gedurende 
de negentiende eeuw doormaakten. De 
koningen behoorden tot de Oranjedynas-
tie en waren sterk internationaal geori-
enteerd. Dat Willem I tot soeverein vorst 
werd uitgeroepen is moeilijk te begrijpen 
als de internationale context niet in ogen-
schouw genomen wordt. De keuze voor 
de beschrijving van de Oranjes binnen 
de internationale context als derde thema 
is dan ook niet meer dan logisch. Het 
vierde thema betreft de daadwerkelijke 
politieke daden van de koning: hoe deed 
hij het? Ten slotte hebben de auteurs 
niet alleen de vorsten beschreven, maar 
vragen zij ook aandacht voor de beeld-
vorming van de koning als vijfde thema. 
Het is onvermijdelijk dat de biografieën 
hier en daar enige overlap vertonen. Het 
leven van bijvoorbeeld koning Willem II 
komt eveneens aan de orde in de biogra-
fie van zijn vader Willem Frederik en zijn 
zoon Willem III. Omdat elk boek vanuit 
het perspectief van de hoofdpersoon 
geschreven is, is de overlap allerminst 
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Gratis theaterconcerten Militaire Kapel Willem Friso
Ook de Koninklijke Landmacht bestaat 200 jaar. Ter gelegenheid 
daarvan toert de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso 
door Nederland met haar concert De mens centraal. De concer-
ten zijn opgebouwd rond zes audiovisuele portretten van “de 
mens achter de militair”. De toeschouwer maakt zo kennis met 
de mensen die bij de Koninklijke Landmacht werken. Wie zijn 

ze? Wat drijft ze? Waar werken ze? De ene keer bieden ze een 
helpende hand in crisissituaties, de andere keer passen ze geweld 
toe. Hoe bereiden ze zich voor?  De muzikale omlijsting is een 
mix van bestaande muziek en nieuwe composities. De concerten 
zijn nog te bezoeken tot eind november en zijn georganiseerd in 
samenwerking met gemeenten, o.a. Barneveld, Zutphen, Breda, 
Middelburg en Oud-Beijerland. Meer info: www.defensie.nl

200 Jaar Koninkrijk
Christiaan Veldman

Fietsroutes door Haarlem en Amsterdam
De provincie Noord-Holland heeft samen met Oneindig Noord-
Holland twee fietsroutes uitgezet ter gelegenheid van de viering 
van 200 jaar Koninkrijk. Er is een fietstocht van 22 kilometer 
door en langs Haarlem en een tocht van 8 kilometer door 
Amsterdam. De routes leiden langs mooie en belangrijke plek-
ken uit de eerste honderd jaar van het Koninkrijk. In Haarlem 
bijvoorbeeld komt de route langs de St.-Bavokerk, Paviljoen 
Welgelegen en buitenplaats Leyduin. In Leyduin woonde 
schrijver en politicus Jacob van Lennep (1802-1868), die aan de 
basis stond van de oprichting van de Amsterdamse Waterleiding 
Maatschappij, het eerste waterleidingsysteem van Nederland. 
Ook voert de route langs de Hervormde Kerk van Heemstede, 
waar Nicolaas Beets (1814-1903) in 1840 predikant werd. 
Beets preekte regelmatig aan het hof en werd door Wilhelmina 
beschouwd als een oude vriend. Voor gratis routeboekjes, vind 
de adressen via www.onh.nl. 

Nieuwe grafplaat Charlotte de Bour-
bon in Antwerpen
In januari 2015 wordt er in de Onze Lieve 
Vrouwekathedraal  van Antwerpen een 
nieuwe herdenkingsgrafplaat onthuld voor 
Charlotte de Bourbon, de derde vrouw van 
Willem van Oranje. Dat schrijft de Belgi-
sche oud-ambassadeur Theo Lansloot in 
het Vlaamse internettijdschrift Doorbraak. 
Charlotte de Bourbon stierf op 5 mei 1582 
in Antwerpen aan ziekte en verzwakking na-
dat ze lange tijd intensief haar man verpleeg-
de, die gewond geraakt was bij een aanslag. 
Willem zelf overleefde wel. Charlotte werd 
onder grote belangstelling begraven en er 
kwam een groots grafmonument. Na de val 
van Antwerpen en de invoering van de con-
trareformatie is het grafmonument geheel 
verwijderd. Opmerkelijk: volgens Lansloot is 
het de bedoeling dat bisschop Johan Bonny 
de grafplaat van de calviniste plechtig zal 
onthullen. België herdenkt in 2015 het Ver-
enigd Koninkrijk der Nederlanden. Beeld Rijksmuseum 

Beeld Wikimedia 
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de omwenteling van 1848. Al wijst Van 
Zanten zeker op andere factoren, hij 
spreekt in dit geval toch over “het laatste 
zetje”. Persoonlijk vind ik de gesugge-
reerde relatie niet aannemelijk. Ik deel 
de mening van Van Zanten dat Willem II 
al langer liberale gedachten koesterde en 
vermoed eerder dat hij heeft aangevoeld 
dat veranderingen onvermijdelijk waren, 
wilde er geen revolutie uitbreken zoals 
in andere Europese steden. Dit was de 
visie van Groen van Prinsterer en dit 
lijkt mij nog altijd de meest overtuigende 
interpretatie van Willems politieke ‘om-
mekeer’ en diens aandeel in de omwente-
ling van 1848. 

Willem III
De derde Willem was uit geheel ander 
hout gesneden. In tegenstelling tot zijn 
vader en grootvader was hij geboren met 
het vooruitzicht eenmaal koning van 
Nederland te worden. Aanvankelijk kon 
die troon hem niet bekoren. Immers, 
toen zijn vader in 1849 overleed, ver-
bleef hij in Engeland en weigerde hij de 
troon te aanvaarden. “Omdat mijn vader 
die belachelijke Grondwet van 1848 
heeft geslikt, kan ik niet regeren.” Pas 
na herhaaldelijk aandringen van enkele 
Nederlandse ministers aanvaardde hij 

de troon. De ‘belachelijke grondwet van 
1848’ bepaalde echter wel in grote mate 
zijn regeringsperiode. “De koning is 
onschendbaar, de ministers zijn verant-
woordelijk”, aldus stond opgetekend in 
de grondwet. Dat kon Willem III maar 
moeilijk accepteren. In vergelijking met 
zijn voorgangers waren zijn bevoegd-
heden geringer, maar zijn invloed bleef 
groot. Hij had de vrijheid om de Kamers 
te ontbinden en ministers te benoemen. 
Niet zelden benoemde hij juist minis-
ters die niet op de steun van de Kamer 
konden rekenen, waardoor kabinetten 
weinig tot stand brachten. De relaties 
met zijn ministers waren allesbehalve 
hartelijk: zij zagen er dikwijls tegenop de 
koning te moeten spreken. Desalniette-
min regeerde Willem maar liefst 41 jaar, 
een ongekend lange periode. 

Tot slot
Over de drie boeken is veel meer te zeg-
gen dan hier mogelijk is. Met prachtige 
illustraties heeft Uitgeverij Boom drie 
goedverzorgde biografieën uitgegeven. 
In een herdruk zou een stamboom een 
waardevolle toevoeging aan het boek 
zijn. Verschillende personen uit het 
Oranjehuis droegen dezelfde naam. De 
auteurs kunnen daar weinig aan doen 

en lichten in de inleiding duidelijk toe 
hoe zij de namen gebruiken. Toch blijft 
het voor de lezer verwarrend. Daarnaast 
ontbreekt een zaakregister, wat het 
nazoeken van bepaalde zaken moeilijk 
maakt. Het behoeft geen betoog dat dit 
drieluik het lezen meer dan waard is. 
Voor professionele historici biedt het bo-
vendien voldoende aanknopingspunten 
voor vervolgonderzoek.

Naar aanleiding van: 
Jeroen Koch, Koning Willem I, 
1772-1843 Amsterdam 2013: Uitg. Boom, 
704 blz., ISBN 978 90 895 3302 9, €29,90 
(paperbackeditie). 
Jeroen van Zanten, Koning Willem II, 
1792-1849 Amsterdam 2013: Uitg. Boom, 
704 blz., ISBN 97 890 895 3303 6, €29,90 
(paperbackeditie).
Dik van der Meulen, Koning Willem III,
1817-1890 Amsterdam 2013: Uitg. Boom, 
736 blz., ISBN 978 90 8953 304 3, €29,90 
(paperbackeditie).
Set Koningsbiografieën Willem I, Willem 
II en Willem III, 2144 blz., 
ISBN 978 90 8953 305 0, €79,90. 

Willem III bij de watersnood in Bomme-
lerwaard, onbekende tekenaar. 
Beeld Koninklijke verzamelingen
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storend. Integendeel, hij werkt juist 
aanvullend. Wie de drie delen na elkaar 
leest, beleeft zo de historische perspec-
tiefwisselingen extra goed. De lezer krijgt 
een prachtige inkijk in het familieleven 
van de Oranjes. Naar buiten toe mocht 
de familie misschien tot voorbeeld strek-
ken, binnenshuis ging het er helaas niet 
bepaald familiair aan toe, zo wordt wel 
duidelijk: onderlinge ruzies en twisten, 
buitenechtelijke relaties en een schei-
ding, het kwam allemaal voor. Het gaat 
de auteurs daarbij niet om de sensatie; 
wel schetsen zij een eerlijk en reëel beeld 
van het leven binnen de muren van het 
paleis. 
Aan voldoende bronnenmateriaal ont-
brak het Koch, Van Zanten en Van der 
Meulen niet. Het leven van een koning 
is nu eenmaal per definitie bijzonder en 
dat heeft in de loop van de tijd een grote 
hoeveelheid archiefstukken opgeleverd. 
Het kwam aan op een zorgvuldige 
selectie en daarin zijn de auteurs zeker 
geslaagd. De vorm en aard van het 
bronnenmateriaal verschillen per koning 
en dus per boek. Dat is zichtbaar in de 
betoogtrant van de auteur. De delen over 
koning Willem I en II berusten – naast 
secundaire literatuur – op een indruk-
wekkende hoeveelheid brieven van de 
betreffende hoofdpersoon, geschreven 
aan verschillende familieleden en an-
deren. In het correspondentiemateriaal 
van Willem III zitten echter nogal wat 
hiaten. Van hem geldt dat naarmate de 
koning ouder werd, de bewaard gebleven 
stukken schaarser werden. Meer dan 
de andere twee auteurs heeft Van der 
Meulen zich gebaseerd op nooit eerder 
ingezien archiefmateriaal. Van Zanten, 
die het leven van Willem II beschreef, 

heeft voor een historicus misschien wel 
het meest aantrekkelijke materiaal tot 
zijn beschikking gehad: naast een grote 
hoeveelheid brieven heeft Willem II ook 
dagboeken en autobiografische aanteke-
ningen achtergelaten. Dit materiaal biedt 
een mooi inzicht in de denkwereld van 
deze koning. 

Willem I
Als iets duidelijk wordt, is het wel dat 
het allerminst vanzelfsprekend was dat 
het Verenigd Koninkrijk der Nederlan-
den sinds 1815 bestuurd werd door een 
koning uit de Oranjedynastie. Toen Wil-
lem Frederik, de latere koning Willem 
I, in 1813 tot soeverein vorst werd be-
noemd, was hij voor de Nederlanders een 
grote onbekende. In 1795 was stadhou-
der Willem V, die niet bepaald bekend 
stond als een doortastend persoon, met 
zijn gezin halsoverkop via Scheveningen 
naar Engeland gevlucht. De ambitieuze 
erfprins Willem Frederik leidde sinds-
dien een zwervend bestaan. Wat wilde 
hij graag ergens met de scepter kunnen 
zwaaien! Korte tijd mocht hij regeren in 
het Duitse Fulda en wat vorstendommen 
in het huidige Polen. Maar er was één 
man die zijn politieke speelveld feitelijk 
bepaalde: Napoleon. Wie was deze Wil-
lem I? Koch slaagt erin een goed beeld te 
schetsen van een complexe persoonlijk-
heid: 

“Willem I was overtuigd van zijn eigen 
gelijk en duldde nauwelijks tegenspraak. 
Tegelijk was hij onzeker en achterdoch-
tig. Ook dit was een grond voor zijn 
behoefte aan volledige controle. Willem 
Frederiks heerszucht werd oneindig ver-
sterkt door de positie waarin hij terecht-
kwam: die van koning der Nederlanden. 
Maar hij was een autoriteit zonder 
charisma. Het ontbrak hem aan natuur-
lijk gezag, zoals pijnlijk duidelijk werd 

wanneer hij na tegenspraak woedend 
uitroep: ‘Ik ben de Koning der Neder-
landen’ of ‘ik ben Koning, Mijnheer’” (p. 
576). De papieren generaal of de kana-
lenkoning, zo werd hij ook wel genoemd. 
Willem I was een echte bureaucraat, die 
voortdurend met wetgeving bezig was. 
Als koning maakte hij zich hard voor een 
goede infrastructuur, wat bijvoorbeeld 
tot op de dag van vandaag zichtbaar is in 
het Amsterdam-Rijnkanaal. 

Willem II
Dat de verhoudingen binnen de Oran-
jedynastie verre van harmonieus waren, 
blijkt vooral uit de relatie tussen Willem 
I en Willem II. Want hoe anders was de 
zoon dan zijn vader: geliefd bij het volk, 
vol charisma, ijdel, maar tegelijk ook 
wispelturig en chantabel. En: een echte 
krijgsman, die gediend had in legers van 
verschillende Europese naties. Het meest 
tragische van Koning Willem II waren 
zijn seksuele verlangens: hij voelde zich 
aangetrokken tot vrouwen en mannen. 
Omdat het laatste voor anderen ver-
borgen moest blijven, kwam hij terecht 
in een schaduwwereld, waarin hij zich 
blootstelde aan intimidatie en chantage. 
Van Zanten werpt een ander licht op de 
rol die Willem II speelde in de politieke 
omwenteling van 1848 die uitmondde in 
een grondwetsherziening. De uitleg dat 
Willem II in één nacht van conservatief 
in liberaal veranderd zou zijn, wordt 
leerlingen op de basisschool al geleerd. 
Van Zanten toont overtuigend aan dat 
Willem II eigenlijk al lange tijd liberale 
sympathieën koesterde, maar door de po-
litieke omstandigheden daar vóór 1848 
geen uiting aan gaf. Een echte conserva-
tief is hij nooit geweest. Het daadwer-
kelijke verloop van ‘1848’ noemt Van 
Zanten “een huiveringwekkend ge-
heim”. Willem II had zich ongeoorloofd 
gedragen jegens ene Petrus Janssen. Die 
probeerde hier een slaatje uit te slaan 
door de koning te chanteren. Janssen 
wilde geld zien of hij zou uit de school 
klappen. Via hem zouden verschillende 
intriganten op de hoogte zijn geweest 
van Willems mannenvriendschappen. 
Omdat een van die intriganten goed 
bevriend was met de radicale liberaal D. 
Donker Curtius en hem het verhaal over 
Willem bekend had gemaakt, zou hij de 
druk op de koning hebben opgevoerd om 
nu eindelijk met een nieuwe grondwet te 
komen. Van Zanten is niet de eerste die 
wijst op het chantabele karakter van Wil-
lem II, nieuw is echter wel het verband 
dat hij legt tussen zijn biseksualiteit en 

KONINGSBIOGRAFIEËN

Pentekeningen uit dagboek Willem II, 
gemaakt tijdens militaire dienst in 1811.  
Beeld Koninklijke verzamelingen
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J.I. Israel, Democratische Verlichting, 
Franeker: Van Wijnen, 1280 blz., ISBN 978 
90 5194 435 8, € 99,50.

E. Koops en H. van der Linden, De kogel 
door de kerk, het Nederlandse chris-
tendom en de Eerste Wereldoorlog, 
Soesterberg: Aspekt, 284 blz., 
ISBN 978 94 6153 512 2, € 22,95.

F. van Lieburg, Beschaven en verbrei-
den, Nederlands Bijbelgenootschap 
1814-2014, Amsterdam: Prometheus/Bert 
Bakker, 400 blz., ISBN 978 90 3514 063 9, 
€ 39,95.

J. Trapman, Allard Pierson, tussen 
religieus gevoel en kritisch denken, vijf 
preken, Hilversum:  Verloren, 160 blz., 
ISBN 978 90 8704 459 6, €20.

December:
L.J. Dorsman en P.J. Knegtmans, Theolo-
gie, waarheidsliefde en religiekritiek, 
over geloof en wetenschap aan de 
Nederlandse universiteiten sinds 1815, 
Hilversum: Verloren, 144 blz., 
ISBN 978 90 8704 471 8, € 16.  

COLUMN

Nationaal gevoel is 
geen kleinzielige 
oprisping 

Ton van der Schans

“Nederland is jarig. 200 jaar! Vrij en verbonden door ge-
lijke rechten en plichten. Laten we dat samen vieren.” Het 
is allemaal te lezen op de website van het Comité 200 jaar 
Koninkrijk. 
Op 30 november vorig jaar is het feestgedruis losgebar-
sten. Prins Willem Frederik in de persoon van acteur Huub 
Stapel landde op het strand van Scheveningen. Omstuwd 
door 700 figuranten werd de intocht van de echte prins in 
Den Haag herhaald. Op Plein 1813 begon de herdenking 
van het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlan-
den. Dit feest gaat tot 2015 duren. Naast de genoemde 
website zijn er websites van de Rijksoverheid en van Pro-
Demos, Huis voor democratie en rechtsstaat, dat speciaal 
voor de scholen met lespakketten komt. En dan zijn er in 
Den Haag, Apeldoorn en veel andere plaatsen comités 
opgericht om muziekspektakels en feesten in goede 
banen te leiden. Nederlandser kan het niet. Ik wil het nu 
niet hebben over de overige officiële festiviteiten, de drie 
prachtige koningsbiografieën, tv-series en artikelen over 
200 jaar Koninkrijk.
Bij al dit moois ontwaar ik ook minder fraaie dingen in ons 
goede landje. Het relativeren van onze nationale identiteit 
bijvoorbeeld. Het is nog niet zo lang gelden dat acht 
opiniemakers een ingezonden brief schreven in de NRC 
met als kern: het moet afgelopen zijn met euroscepsis en 
het ophemelen van de natiestaat. Laat echter iedereen 
de beroemde lezing van de Franse historicus Ernest 
Renan raadplegen. In 1882 schreef hij reeds dat nationaal 
hokjesdenken dat zich enkel beperkt tot landgenoten 
schadelijk is voor de geest en de beschaving. Met zijn 
impliciete pleidooi om de rede voorrang te geven boven 
de emotie, de feiten boven het gevoel, stem ik in. Maar 
evengoed schreef hij dat de natie zich gewoonweg niet 
laat ontkennen. Van blinde kosmopolieten moet hij niets 
hebben. Hij voert Nederland op als een echte natie. Ik zou 
zeggen: we horen bij elkaar. Dat was afgelopen zomer 
niet alleen te merken op het voetbalveld in Brazilië, maar 
ook toen de Boeing 777 van Malaysia Airlines met 196 
Nederlanders op Oekraïens grondgebied neerstortte. Ik 
wil niet zonder Europa, maar verlang tegelijkertijd naar 
een vertrouwde plek. Niet om erin te zwelgen, maar de 
nationale verworteling wil ik niet bij het grofvuil zetten. Mijn 
voorstel is om dit nationale jubileumjaar op historische 
wijze hartstochtelijk met elkaar te vieren.

onderwijs

Drs. Ton van der Schans (1957) studeerde geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht. Hij is momenteel docent ge-
schiedenis aan Pabo Driestar Hogeschool. Hij was 20 jaar 
(hoofd)redacteur van Transparant en actief als gemeente-
raadslid en wethouder in zijn woonplaats Bodegraven. Hij 
is voorzitter van de Vereniging van docenten geschiedenis 
en staatsinrichting in Nederland (VGN). 
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September:

K. van Berkel, Universiteit van het Noor-
den: vier eeuwen academisch leven 
in Groningen, vol. 1, De oude universiteit, 
1614-1876, Hilversum: Verloren, 900 blz., 
ISBN 978 90 8704 466 4, € 49.

J.J.B. Kuipers, VOC, Zutphen: Walburg 
Pers, 176 blz., ISBN 978 90 5730 985 4, 
€ 24,95.

C. Meijer, Jan de Quay (1901-1985). Een 
biografie, Amsterdam: Boom, 320 blz., 
ISBN 978 94 6105 555 2, € 29,90. 

A. van Veldhuizen, De Partij. Over het 
politieke leven in de vroege SDAP, Am-
sterdam: Prometheus/Bert Bakker, 320 blz., 
ISBN 978 90 3513 857 5, € 29,95.

B. Wallet, Zeeburg, geschiedenis van 
een joodse begraafplaats 1714-2014, 
Hilversum: Uitg. Verloren, 240 blz.,  
ISBN 978 90 8704 468 8, € 19.

P. van Langen, Muziek en religie, katho-
lieke musici en de confessionalisering 
van het Nederlandse muziekleven 
1850-1948, Hilversum: Verloren, 352 blz., 
ISBN 978 90 8704 460 2, € 35.

Oktober:

M. van den Bos, Mensen van goede wil. 
Een geschiedenis van de katholieke 
vredesbeweging Pax Christi 1948-2013, 
Amsterdam: Wereldbibliotheek, 320 blz., 
ISBN 978 90 284 2600 9, € 29,95.

S. Vuyk, De vredeskerk van Jacobus Ar-
minius en Simon Episcopius, Hilversum: 
Verloren, 144 blz., ISBN 978 90 8704 465 7, 
€ 15.

A. van der Lem, De opstand in de Neder-
landen 1568-1648, Nijmegen: Uitg. Vantilt, 
160 blz., ISBN 978 94 6004 192 1, €16,95.

November:

J. Buisman, Duizend jaar weer wind en 
water in de Lage Landen, deel VI, Frane-
ker: Van Wijnen, ca. 900 blz., 
ISBN 978 90 5194 191 3, € 49,50.

M. Grever en C. van Boxtel, Verlangen 
naar tastbaar verleden, erfgoed, on-
derwijs en historisch besef, Hilversum: 
Verloren, 144 blz., ISBN 978 90 8704 462 6, 
€ 19.

H. van den Ende, ‘Vergeet niet dat je 
arts bent’. Joodse Artsen In Nederland 
1940-1945, Amsterdam: Boom, 500 blz., 
ISBN 978 94 6105 569 9, € 24,90.

AANKONDIGINGEN EN RECENT VERSCHENEN
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Aangelicht

Koninkrijk 1813-2013
Verschillende tentoonstellingen over 
tweehonderd jaar koninkrijk zijn alweer 
afgelopen. Op www.koninklijkhuis.nl/
foto-en-video/tentoonstelling-koninklijk-
huisarchief is er nog wel wat van te 
zien. Maar de herdenking loopt nog tot 
oktober 2015: zie www.200jaarkoninkrijk.
nl. Een selectie van de tentoonstellingen 
is hier in de kalender gezet.

Deze foto van de opvang van Belgen in 
Amersfoort doet mee met de voorronde 
van Stuk van het Jaar, een verkiezing van 
het mooiste archiefstuk in de Maand van 
de Geschiedenis (Archief Eemland).

Eerste Wereldoorlog
De aandacht voor Nederland in de Eerste 
Wereldoorlog is nu ook in Nederland op 
volle kracht. Hierover verschenen al ver-
schillende boeken en het eerste van de 
twee thematijdschriften: www.thematijd-
schriften.nl. In Transparant van september 

2013 schreef ik al een stukje over websites, 
die inmiddels veel actueler zijn geworden. 
Op http://europeana1914-1918.eu/nl
zijn heel wat bronnen te vinden die ge-
schikt zijn voor onderwijs; alleen staan er 
geen tentoonstellingen op. 
Inmiddels openen ook de tentoonstel-
lingen. De toekomst van Huis Doorn is zelfs 
veiliggesteld als centrum voor dit thema. 

Op veel plekken in het land wordt aan-
dacht besteed aan deelonderwerpen. In 
de gemeenten die de meeste Belgische 
soldaten interneerden en hun gezin-
nen opvingen is deze opvang vaak het 
thema. In het licht van de huidige discus-
sie over vluchtelingen en asielzoekers een 
prachtig onderwijsthema: waren we toen 
ruimhartig en nu niet meer?

AANGELICHT

advertentie
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AANGELICHTVITRINE

Gerard Raven

l  De tentoonstellingen zijn gesorteerd op 
einddatum. 

l  Omdat bijna alle musea de museum-
kaart accepteren wordt dit niet meer 
vermeld.

l  Vraag eens een rondleiding of school-
programma aan! 

t/m 13 oktober
De eerste predikante. Anne Zernike 
(1887-1972) was de eerste vrouwelijke 
predikant van Nederland. Zij was lid van 
de Vrije Gemeente in Amsterdam (nu 
poptempel Paradiso). Haar man was de 
schilder Jan Mankes, die haar verschil-
lende malen portretteerde. Met evene-
menten. Bijbels Museum, Amsterdam, 
www.bijbelsmuseum.nl.

t/m 19 oktober
200 jaar Koninkrijk in Zuidoost-Drenthe 
(foto).Wat was de aandacht en de 
bemoeienis van de achtereenvolgende 
vorsten en vorstinnen met dit deel van 
Nederland? In  het vrij nieuwe museum 

Collectie Brands, Nieuw-Dordrecht, 
www.collectie-brands.nl.

t/m 26 oktober
Museumpark Orientalis laat u de kleur-
rijke wereld zien van jodendom, christen-
dom en islam. Hier wandelt u door het 
leven in het oude Midden-Oosten. De 
laatste maand staat in het teken van het 
thema oogst. Museumpark Orientalis, 
Nijmegen, www.museumparkorientalis.nl.

t/m 26 oktober
Koninklijke cadeaus. Wat geef je een 
vorst bij haar jubileum of de geboorte 
van een kind? Vaak zijn het cadeaus van 
zilver, die maar zelden voor het publiek te 
zien zijn. Opening van het nieuwe Neder-
lands Zilvermuseum Schoonhoven, 
www.zilvermuseum.com.

t/m 23 november
Voor vorst en vaderland. Oranjesou-
venirs van textiel. Textielmuseum, Tilburg, 
www.textielmuseum.nl.

t/m 30 november
De Stroom. Vluchten voor de oorlog, 
1914-1918. Markiezenhof, Bergen op 
Zoom, www.markiezenhof.nl.

Vanaf 5 september
Tusschen twee vuren. Nieuwe vaste 
presentatie over Nederland en de Eerste 
Wereldoorlog. Huis Doorn, 
www.huisdoorn.nl.

4 oktober-4 januari
Belgen op de vlucht. Gastvrij Amers-
foort 1914-1918. Museum Flehite, Amers-
foort, www.museumflehite.nl.

13 september-1 maart
Ik geef om jou! Naastenliefde door de 
eeuwen heen. Geschiedenis en de ont-
wikkeling van de christelijke naastenliefde, 
mede naar aanleiding van het eeuwfeest 
van Cordaid. Daagt bezoekers uit om na 
te denken over hun eigen houding! Mu-
seum Catharijneconvent, Utrecht, www.
catharijneconvent.nl.

20 december-8 maart
Tweehonderd jaar Koninkrijk der Neder-
landen. Een overzicht van de ingrijpende 
veranderingen in twee eeuwen: stad en 
platteland, verzuiling en ontzuiling, de 
mondige burger en emancipatie van de 
vrouw. Dit aan de hand van thema’s uit 
een essay van Rudy Kousbroek. Kunsthal, 
Rotterdam, www.kunsthal.nl.

advertentie
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Nieuw van Kok

KARLA APPERLOO

God, Heidelberg en Oranje
Dit boek neemt u mee naar de fascinerende wereld van de 
zestiende eeuw. Midden in een tijd van vernieuwing en ver-
andering verscheen in de Duitse stad Heidelberg in 1563 een 
geschrift dat zich snel over de wereld zou verspreiden en dat 
sindsdien geliefd is bij veel gereformeerden: de Heidelbergse 
Catechismus.

9789043519762 / gebonden / 454 blz.

ARNOUT VAN CRUYNINGEN

Het Nederlandse 
koningshuis
Arnout van Cruyningen schreef een tijdloos boek over een 
actueel onderwerp: het Nederlandse koningshuis, dat in 2013 
tweehonderd jaar bestaat. Een stijlvol, betrouwbaar en goed 
gedocumenteerd werk over ons koningshuis.

9789059776609 / paperback / 256 blz.

Omniboek

Van € 39,95 

voor slechts 

€ 15,00

Nu van 

€ 20,00 voor 

€ 12,50

 (t/m 31-12-2014)

advertenties
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