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 Samenvatting 

 

 

 

IT PROEFSCHRIFT GAAT over de manieren waarop Oranjestadhouders en hun vrouwen door 

vroegmoderne predikanten in hun preken ter sprake werden gebracht. Preken waren in de 

vroegmoderne tijd een van de belangrijkste communicatiemiddelen. Hoewel er het nodige 

onderzoek is gedaan naar de representaties van de Oranjes in rituelen en kunst, is er nog relatief weinig 

bekend over de beelden die van hen in preken werden gemaakt. Als het gaat om de ondersteuning van de 

macht en autoriteit van het Huis van Oranje in de Republiek, kan de rol van gereformeerde predikanten 

moeilijk worden overschat. Zij hadden vrije toegang tot de publieke sfeer en hadden als dienaren van de 

publieke kerk groot gezag. Veel van hun preken werden gedrukt en kenden een grote verspreiding.  Het 

gebruik om ‘Oranjepreken’ naar de drukker te brengen ontstond in de eerste helft van de zeventiende eeuw 

toen Frederik Hendrik steden als Den Bosch, Maastricht en Breda wist in te nemen. In de loop van de 

zeventiende eeuw werden bij belangrijke gebeurtenissen grote hoeveelheden Oranjepreken gepubliceerd, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van het overlijden van Willem III (1702) en zijn vrouw Mary Stuart II (1694). 

Het belang van deze beeldvorming door predikanten wordt duidelijk wanneer men bedenkt dat de 

Oranjestadhouders geen soevereine vorsten van de Nederlanden waren. De Nederlandse Opstand had er 

uiteindelijk in geresulteerd dat de soevereiniteit grotendeels bij de Gewestelijke Statenvergaderingen 

berustte. De prinsen van Oranje hadden in dit republikeinse staatsbestel een ondergeschikte rol als 

stadhouder. De stadhouders in de Republiek waren daarom aangewezen op informele 

patronagenetwerken en op representaties van hun macht en autoriteit.  

 In dit proefschrift wordt betoogd dat de beelden die predikanten van stadhouders en hun vrouwen 

maakten, vanaf ongeveer 1750 een belangrijke transformatie ondergingen. In de zestiende en zeventiende 

eeuw werden Oranjestadhouder hoofdzakelijk gezien als verdedigers van de gereformeerde godsdienst en 

de republikeinse vrijheid. Zij werden geprezen omdat zij de Nederlanders van de Spaanse en Franse 

tirannie en van een tiranniek geloof – het rooms-katholicisme – bevrijd hadden. Omdat zij met hun militaire 

overwinningen de vrijheid en de godsdienst van de Republiek hadden verdedigd, werden zij vooral 

afgebeeld als dappere krijgsheren en helden. Met name stadhouder Willem III werd als een messiaanse 

held geportretteerd die in 1672 de Nederlanders gered had van de ondergang en in 1688 de Engelsen van 

een tirannieke en despotische koning verlost. Wat opvalt is dat in de zeventiende eeuw de vrouwen van 

stadhouders in preken niet alleen worden afgebeeld als voorbeeldige echtgenotes die vrouwelijke deugden 

zouden hebben bezeten, zoals nederigheid, vroomheid, gehoorzaamheid en kuisheid. Ook worden zij als 

wijze regeerders en dappere leidsvrouwen neergezet. Mary Stuart II bijvoorbeeld, de vrouw van Willem III, 

wordt op een vergelijkbare manier als haar echtgenoot als dapper en wijs gezien. Aan Mary werden 

deugden toegeschreven die in de vroegmoderne tijd als mannelijk werden bestempeld. De mannelijkheid 

die aan haar werd toegeschreven wordt in dit proefschrift geduid met het concept ‘female masculinity’. Op 

die manier is het mogelijk om mannelijkheid van mannenlichamen los te koppelen en te beschouwen als 

een set van cultureel vormgegeven handelingen die door iedereen ongeacht sekse kan worden uitgevoerd. 

Mary’s mannelijkheid wordt door predikanten namelijk niet gezien als een probleem, alsof Mary geen echte 

vrouw zou zijn omdat zij zich ‘mannelijk’ gedroeg, maar als een positief gegeven. Zij wordt in preken 

geprezen voor haar dapperheid, krachtdadig optreden en staatsmanschap.  

 Vanaf 1750 veranderen de beelden die predikanten van stadhouders en hun vrouwen maken vrij 

drastisch. Anders dan hun voorgangers Frederik Hendrik en Willem III worden Willem IV en Willem V niet 

in de eerste plaats afgebeeld als dappere krijgsheren. Als Willem IV in 1751 sterft, wordt hij in de vele 

lijkpreken die er dat jaar verschijnen vooral weergegeven als wel opgevoede, verlichte, gevoelige en 

bescheiden man. Deugden die aan hem worden toegeschreven variëren van mildheid, 

vergevingsgezindheid, innemendheid tot vriendelijkheid, spraakzaamheid en vrijgevigheid. Emoties spelen 

in deze preken een grote rol, net als verlichte denkbeelden over de welopgevoede burger. Ook de 

echtgenote van Willem IV, de Britse prinses Anna van Hannover, wordt door Nederlandse predikanten als 
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een tedere, gevoelige en liefhebbende vrouw gezien.  Hoewel Anna van 1751 tot haar dood in 1759 als 

gouvernante het stadhouderschap waarnam voor haar minderjarige zoon, wordt zij niet in de eerste plaats 

gezien als een vrouw die regeringsverantwoordelijkheid droeg. Vanwege haar gevoelige aanleg was zij 

meer geschikt om zorg te dragen voor haar kinderen en voor haar echtgenoot. Dat is een breuk met het 

verleden, want Amalia van Solms en Mary Stuart werden nog wel weergegeven als vrouwen die 

‘mannelijke’ deugden zouden hebben bezeten en die een actieve publieke rol zouden hebben gespeeld.  

 Iets vreemds gebeurde er gedurende het stadhouderschap van Willem V. In 1766 werd Willem V 

meerderjarig en werd hij ingehuldigd als stadhouder in de zeven provincies van de Republiek. In 

inhuldigingspreken die dat jaar verschijnen, prijzen predikanten zich gelukkig met een stadhouder als 

Willem V van wie ze verwachten dat hij de vrijheid en godsdienst van het land zal beschermen en zorg zal 

dragen voor het geluk van de inwoners van de Republiek. In de preken die tussen 1766 en 1780 verschijnen 

doemt steeds het beeld op van een land dat voorspoed kent en dat tevreden is met de stadhouderlijke 

regeringsvorm en het maatschappelijke en politieke bestel. Vanaf 1780 begint het beeld van deze idylle 

enkele scheuren te vertonen en in het begin van de jaren tachtig spat het volledig uiteen. Voor het eerst in 

de geschiedenis van de Republiek werd tijdens de zogeheten patriottentijd (1780-1787) de regering van 

een stadhouder door predikanten – vooral door predikanten van de publieke kerk – openlijk bekritiseerd. 

Op directe en indirecte wijze beschuldigden predikanten Willem V ervan een verrader te zijn, zich over te 

geven aan luxe en vermaak en monarchale aspiraties te koesteren. Hij werd op het hoogtepunt van de strijd 

geportretteerd als een gevaar voor de samenleving en een tiran die ten koste van de vrijheid van de burgers 

zijn macht wilde vergroten. Vreemd genoeg waren er gedurende de patriottentijd nagenoeg geen 

predikanten die het voor Willem V opnamen. De aanhangers van Oranje kropen pas uit hun schulp toen in 

1787 door de hulp van een Pruisisch leger het stadhouderschap weer werd hersteld. De patriotse 

predikanten hadden het publieke debat weten te monopoliseren. 

 De Oranjepredikanten die vanaf 1787 het stadhouderlijk stelsel verdedigden, werden vanaf 1795 

weer de mond gesnoerd. Door de inval van de Fransen met in hun kielzog de gevluchte patriotten, kwam 

er definitief een einde aan de regering van Willem V. Hij vluchtte naar Engeland en zou in ballingschap 

sterven. Revolutionaire predikanten stelden deze gebeurtenis voor als een door God geschonken 

bevrijding. Willem V wordt door hen gerepresenteerd als een hardvochtige en wrede tiran die niets gaf om 

de vrijheid van de Nederlanders. In deze preken werd een nieuwe orde van de maatschappij afgekondigd. 

Deze orde was niet langer gebaseerd op de gereformeerde godsdienst en de vrijheid verdedigd door een 

Oranjestadhouder, maar op de revolutionaire principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap.  
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